• Weefnaald

Ontwerp:
Siets aan de haak

Nodig:

• 1 bol durable cosy, of
garen naar keuze

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

Stekendeken
Week 5

Het is week 5 en dat betekent dat we starten met een nieuw thema:

Pixelhaken

Met deze techniek kun je de prachtigste patronen in je deken maken.
Deze maand neem ik je mee door vier verschillende methoden.
We starten met de bobbelsteek.
Dit is een subtiele steek, die een mooi reliëf geeft in je deken.
Toer 1:
Start met een lossenketting die even breed als als de gewenste breedte van jouw
blokje. In mijn geval waren dat 23 lossen. Let wel op dat je een oneven aantal lossen haakt, zodat de ruit mooi in het midden uitkomt.
Tip: Als je met dunner garen haakt, moet je waarschijnlijk een beetje spelen met de
hoogte van het blokje. Je kunt de ruit prima breder/smaller maken door een aantal
rijen toe te voegen. Mocht dit niet lukken, stel gerust een vraag op http://knitenknot.nl/vraag-bhaak/, dan help ik je!
Patroon:

Uitleg:
Dit patroon is lastig te vangen in een omschrijving. Een patroon is makkelijker. Het
patroon bestaat uit lege hokjes en kruisjes.
Zie volgende pagina

Ontwerp:
Siets aan de haak

Stekendeken
Week 5

Het is week 5 en dat betekent dat we starten met een nieuw thema:

Pixelhaken
Leeg hokje:
Haak een vaste
X: Haak een bobbel. Ik heb ervoor gekozen een bobbel te haken met 3 samengehaakte halve stokjes. Als je graag een wat opvallendere bobbel wil, kun je desgewenst drie of vijf stokjes samenhaken.
Tip: Een bobbel haak je door een aantal steken samen te haken. Ik leg de bobbel
die ik gebruikt hebt uit:
Haak een half stokje, maar haal de draad niet door. Er staan dan dus drie lussen
op je haaknaald. Laat deze staan. Herhaal dit twee keer. Je hebt dan 7 lussen op je
naald. Haal je naald in een keer door de 7 lussen.
Afsluitende toer:
Let op: Zorg dat de voorkant van je granny naar je toe ligt. Begin in een willekeurige hoek. *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.
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Volgende week gaan we weer verder met het thema pixelhaken.
We gaan dan c2c haken!

