
Week 7
Deze week gaan we voor het laatst met twee kleuren haken. 

Bloksteek

Stekendeken

Toer 1:
Neem kleur 1. Haak 22 lossen, of een lossenketting die de gewenste lengte van 
jouw blok heeft. Let wet op dat je lossenketting een meervoud is van drie steken 
+4. Haak 1 keerlosse  

Toer 2:
Haak nog steeds met kleur 1. Haak in de eerste twee steken een vaste. *Haak 
3 lossen, sla 2 steken over en haak in de volgende steek een vaste* Herhaal ** 
tot je nog 2 steken over hebt. Haak in de laatste twee steken een vaste. Haak 1 
keerlosse

Toer 3:
Haak in de eerste twee vasten een stokje. *Sla 1 vaste over, haak drie stokjes om 
de drie lossen*. Herhaal ** tot je nog 3 steken over hebt. Sla 1 vaste over. Haak in 
de laatste twee steken een stokje.

Tip: In deze toer gaan we van kleur wisselen. Wissel iedere keer van kleur volgens 
het schema. Je kunt natuurlijk ook zelf creatief aan de slag gaan en een eigen 
patroontje bedenken. De eerste en laatste twee steken vormen een randje om je 
deken. Deze tellen dus niet mee met het patroon. Ik had iedere derde toer 6 gro-
epjes van 3 stokjes. 

Door iedere keer groepjes van drie stokjes in 1 kleur te haken, krijg je een leuk effect in je 
blokje. Je kunt (in een groter project) alle gewenste figuren haken. Een leuk effect geeft het 

ook om de twee toeren in verschillende kleuren te haken!

Ontwerp:
Siets aan de haak

Nodig:Weefnaald• 

2 bol durable in 
contrasterende kleuren, 
of garen naar keuze

Haaknaald 6, of haaknaald 
behorend bij garen van
jouw keuze

• 

• 
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Resultaat!

Toer 4:
Haak in de eerste twee steken een vaste, *sla 1 vaste over, haak 3 vasten om de 
lossen.* Herhaal ** tot je nog 3 steken over hebt. Sla 1 vaste over. Haak in de laat-
ste 2 steken een vaste.

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. 

Je herhaalt toer 2 en 3 tot je blokje de gewenste hoogte 
heeft. Eindig met toer 2. Vervolgens haak je nog een laatste 
toer:

Volgende week zijn we alweer halverwege de deken. We hebben dan 8 blokken 
gehaakt. We sluiten het thema Pixelhaken af met filethaken. 

Dit zal weer een blokje in 1 kleur worden! 


