
Week 3
Na het halve stokje en het stokje is het deze keer de beurt aan 

de vaste

Stekendeken

Toer 1:
Haak een lossenketting die even breed is als de gewenste breedte van je blok. Let 
wel op dat je lossenketting een veelvoud is van 6 lossen, plus 2 (dus 8, 14, 20, 26 
enz). In mijn geval waren dat 20 lossen. Haak nog 1 keer losse 

Toer 2:
Begin in de tweede losse vanaf je haaknaald. Haak in iedere losse een vaste

Toer 3 t/m 5:
Haak in iedere vaste een vaste.

Toer 6
Haak in de eerste twee vasten een vaste.*haak 1 vaste een toer lager ingestoken, 
haak 1 vaste 2 toeren lager in gestoken, haak 1 vaste 3 toeren lager in gestoken, 
haak 1 vaste 2 toeren lager in gestoken, haak 1 vaste een toer lager ingestoken, 
haak 1 vaste.* Haak van ** tot je nog 1 steek over hebt. Haak in de laatste steek 
een vaste. 
Tip: We gaan “punten” op je haakwerk maken. Dit doe je door een vaste te haken, 
maar die niet in de vorige toer in te steken, maar een x aantal toeren lager. Je 
haakt dus als het ware óm je werk heen. 

Herhaal toer 3 t/m 6 tot je werk hoog genoeg is. In mijn geval waren dat 34 toeren.

En daar gaan we weer. We zijn al over de helft van het eerste thema. 
Hebben jullie er zin in? Let’s go!

Ontwerp:
Siets aan de haak
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garen naar keuze
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• 

• 
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Afsluitende toer:
Let op: De laatste toer keer je niet. Zorg dat de voorkant 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. 

Stekendeken

Ontwerp:
Siets aan de haak

Dat was nummer 3! Lukt het je al? We hebben nog 13 weken te gaan!

Resultaat!
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