• Weefnaald

Ontwerp:
Siets aan de haak

Nodig:

• 2 bol durable cosy, of
garen naar keuze

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

Stekendeken
Week 6

Deze week gaan we C2C of corner 2 corner haken.

C2C
Deze techniek wordt erg veel gebruikt in het pixelhaken. Je kunt, door van kleur te wisselen
alle gewenste patronen in je blokje haken. Als je de techniek eenmaal door hebt, haakt het
heerlijk weg! We gaan deze week voor het eerst met twee kleuren haken.
Tip: C2C wordt gehaakt in blokjes, die je in diagonale toeren op elkaar haakt. Eén
blokje bestaat uit 4 stokjes. Door een blokje te meerderen, of te minderen, krijg je
uiteindelijk een vierkant.
Toer 1:
Neem kleur 1. Haak 5 lossen. Haak in de derde losse vanaf je haaknaald je eerste
stokje. Haak ook een stokje in je vierde en vijfde losse. Je hebt nu je eerste blokje
gehaakt.
Toer 2:
Haak nog steeds met kleur 1. Haak 5 lossen. Haak een stokje in je derde, vierde en
vijfde losse. Haak een halve vaste tussen de drie lossen en je tweede stokje van
het vorige blokje. Haak drie lossen. Haak drie stokjes om de drie lossen van het
vorige blokje. Haak een halve vaste tussen de drie lossen en je tweede stokje van
het vorige blokje.
Je hebt nu twee toeren gehaakt. Doordat je een blokje gemeerderd hebt, worden je
toeren steeds langer.
Toer 3:
In deze toer gaan we van kleur wisselen. Hecht kleur twee aan. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de laatste doorhaling van toer 2 met je nieuwe kleur te doen.
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Haak 5 lossen. Haak een stokje in je derde, vierde en vijfde losse. Wissel van kleur
door de tweede doorhaling van je laatste stokje met je andere kleur te haken.
Haak een halve vaste tussen de drie lossen en je tweede stokje van het vorige
blokje. *Haak drie lossen. Haak drie stokjes om de drie lossen van het vorige
blokje. Haak een halve vaste tussen de drie lossen en je tweede stokje van het
vorige blokje.* Wissel iedere keer van kleur in de laatste doorhaling.
Je herhaalt toer 3 tot je blokje de gewenste breedte heeft. Let goed op de kleurwissels. Zie daarvoor onderstaand schema. Je wisselt dus om en om een toer wel
en een toer niet van kleur. Je leest dit schema dus ook diagonaal. Als je vragen
hebt, stel ze gerust op facebook of http://knitenknot.nl/vraag-bhaak/. Dan help ik
je!

Minderen (in mijn geval vanaf toer 9)
Als je blokje de gewenste grootte heeft, gaan we weer minderen. Je bent als het
goed is geëindigd met je laatste stokje. Haak 1 keerlosse. Haak in ieder stokje een
halve vaste + een halve vaste tussen je drie lossen en je tweede stokje. Haak 3
lossen en drie stokjes om de drie lossen van je onderliggende blokje. Je ziet nu
een hoek ontstaan. Minder net zo lang tot je blokje vierkant is.
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Afsluitende toer:
Let op, deze week haken we de rand in 2 toeren.
Toer 1: Start in een hoek. Haak een vaste. Haak drie lossen en een vaste tussen
twee C2C-blokjes. Doe dit tot je weer bij een hoek bent, haak in de hoek 1 vaste.
Herhaal dit 3 keer. Sluit met een halve vast in de hoek.
Toer 2: Start in een hoek. *Haak 1 half stokje, 2 lossen, 1 half stokje. Haak in iedere
drie lossen-boog 3 halve stokjes*. Herhaal ** 3 keer. Hecht af met een halve vaste.
Hecht al je draadjes af, block je granny en geniet van het resultaat!
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Volgende week gaan we weer verder met het thema pixelhaken. We blijven nog
even in de kleurige blokjes, want volgende week gaan we pixelhaken met de
bloksteek. Tot dan!

