
Week 8
Na deze week zijn we op de helft van de deken! We gaan Filethaken

Filethaken

Stekendeken

Toer 1:
Haak 20 lossen, of een lossenketting die de gewenste lengte van jouw blok heeft. 
Let wet op dat je lossenketting een meervoud is van zes steken + 2. Haak 1 
keerlosse  

Toer 2-13:
Haak volgens het onderstaande schema dichte en open hokjes tot je blokje de 
gewenste hoogte heeft. Zoals je ziet herhaalt het patroon zich iedere keer, dus je 
kunt het blokje zo breed en hoog maken als je zelf wilt. Als je er niet uitkomt, voel 
je vrij me een vraag te stellen via facebook of via de vraagb(h)aak: http://kniten-
knot.nl/vraag-bhaak/

Je kunt hiermee een patroon maken in je haakwerk dat duidelijk, maar subtiel is. Door te 
werken met lossen, creëer je “gaatjes” in je haakwerk. Ik vind het mooi om geometrische 

vormen te gebruiken, maar voel je vrij om een ander figuur te gebruiken in je blok!

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

• 

• 
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X: Dicht vakje: Stokje
O: open vakje: Losse
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Resultaat!

Afsluitende toer: 
Let op: Zorg dat de voorkant van je granny naar je toe ligt. Begin in een wille-
keurige 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. 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Tunisch haken! Deze 
“nieuwe” haakstijl is erg populair en brengt tal van nieuwe mogelijkheden met 

zich mee. Ik heb er zin in!


