Ontwerp:
Siets aan de haak

Nodig:

• Weefnaald

• 1 bol durable cosy, of
garen naar keuze

• Haaknaald 6, of haaknaald
behorend bij garen van
jouw keuze

Stekendeken
Week 2

We gaan verder met de Knit&Knot Stekendeken
met de allereerste steek die ik leerde:

Een stokje
Het is al tijd voor week 2. Het stokje dit keer.
Een reliëfstokje is erg makkelijk en geeft een mooi effect! Succes!
Toer 1:
Haak een lossenketting die even breed is als de gewenste breedte van je blok. In
mijn geval waren dat 22 lossen. Let wel op dat je lossenketting een veelvoud is van
4 lossen + 2. (dus 6, 10, 14, 18 enz) Haak nog 3 lossen als eerste stokje.
Toer 2:
Begin in de vierde losse vanaf je haaknaald, haak in iedere losse een stokje. Haak
1 losse en keer. Je hebt nu 23 steken.
Toer 3:
*Haak in de eerste drie stokjes een stokje, haak in het volgende stokje een reliëfstokje voor.* Herhaal ** tot je drie steken over hebt. Haak in de laatste drie steken
een stokje. Haak 1 losse en keer.
Tip: Voor een reliëfsteek voor, haak je niet in het v’tje, maar om de basis van het
stokje. Sla je draad om je haaknaald, alsof je een gewoon stokje gaat haken. Je
steekt je haaknaald van voor naar achter door je werk en aan de andere kant van
het stokje weer naar voren. Haak je stokje af zoals je normaal zou doen.
Toer 4:
*Haak in de eerste drie stokjes een stokje, haak om het reliëfstokje voor een reliëfstokje achter.* Herhaal ** tot je drie steken over hebt, Haak in de laatste drie steken een stokje. Haak 1 losse en keer.
Tip: Een reliëfstokje achter haak je hetzelfde als een reliëfstokje voor, alleen steek
je niet van achteren naar voor naar achteren. Je krijgt nu een soort kabel aan de
voorkant van je werk.
Herhaal toer 3 en 4 tot je de gewenste hoogte bereikt hebt. In mijn geval waren dat
14 toeren.
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Afsluitende toer:
Let op: De laatste toer keer je niet. Zorg dat de voorkant met de kabel naar je toe
ligt. Begin in de rechterbovenhoek van je blokje (als het goed is, is dat ook waar je
geëindigd bent. *Haak in de hoek 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes. Haak
op iedere steek een half stokje, haak in de hoek 2 halve stokje, 2 lossen, 2 halve
stokjes. Verdeel 22 halve stokjes over de zijkant van je haakwerk.*. Herhaal ** nog
1 keer. Je hebt nu 26 steken aan iedere zijde. Sluit de toer met een halve vaste in
je eerste halve stokje. Hecht af en block je granny.
Dat was nummer 2! Maar wees gerust, we hebben nog 14 weken te gaan!

Resulta
at!

