
    1 bol durable cosy, of garen 
naar keuze
    haaknaald 6, ofhaaknaald 
behorend bij het garen van 
jouw keuze.
    Weefnaald

Nodig:
ontwerp:
Siets aan de haak 

Week 16:
Met het allerlaatste patroon daag ik jullie uit! Het is een lastig patroon, maar het resultaat is er 
dan ook naar. Van deze steek staan veel foto- en videotutorials online, dus als je er niet uitkomt, 

schroom dan niet om hulp te zoeken.

Keltische weefsteek

Toer 1Haak een lossenketting van 26 lossen, of een lossenketting in de breedte van jouw blokje. Let 
op dat je een meervoud haakt van 4 lossen + 2. 
Toer 2 Haak een vaste in iedere steek. Haak 1 losse en keer.
Toer 3 Haak 1 stokje in de eerste steek. *Sla twee steken over. Haak een reliëf-dubbelstokje voor om 
de volgende twee steken. Haak een reliëfdubbelstokje voor om de twee overgeslagen steken. Let op: 
Je kruist voorlangs.* Herhaal ** tot je nog 1 steek over hebt. Haak 1 stokje. Haak 1 losse en keer.
Toer 4 Haak 1 stokje in de eerste steek. Haak een reliëf-stokje achter om de eerste twee steken (dit 
is dus het reliëf-dubbelstokje voor van de vorige toer). *Sla 2 steken over. Haak een reliëf-dubbel-
stokje achter om de volgende steken. Haak een reliëf-dubbelstokje achter om de twee overgeslagen 
steken. Let op: Je kruist achterlangs.* Herhaal ** tot je nog 3 steken over hebt. Haak een reliëfstokje 
achter om de volgende twee steken. Haak een stokje in de laatste steek. Haak 1 losse en keer.
Herhaal toer 3 en 4 tot je blokje de gewenste hoogte heeft. 
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 haak-
werk.*. 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.

eind resultaat 


