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

Nodig:
ontwerp:
Siets aan de haak 

Week 15: 
Na 14 weken wordt het tijd voor een echte uitdaging! Ook voor mij, want ik haakte deze 

steek ook niet eerder. Het is even zwoegen, maar daar is het resultaat dan ook naar!

Kabel breien 

Toer 1Haak een lossenketting van 25 lossen, of een lossenketting in de breedte van jouw blokje. Let 
op dat je een meervoud haakt van 6 lossen + 1. Haak 3 keerlossen
Toer 2 Haak een stokje in de vierde losse vanaf de haaknaald. (samen met de keerlossen heb je dus 
twee stokjes.). *Haak 2 lossen. Sla twee lossen over, haak 2 stokjes in de volgende losse*. Herhaal ** 
tot het einde. Keer niet!
Toer 3 Maak 3 lossen, haak nog 4 stokjes om het laatste stokje van de vorige toer (je haakt nu dus 
“naar beneden”. Haak 1 losse. Haak vijf stokjes om het volgende stokje (je haakt nu dus weer “naar 
boven”). *Haak 1 losse. Sla twee lossen, twee stokjes, twee lossen over. Haak vijf stokjes om de 
basis van het volgende stokje (naar beneden), haak 1 losse, haak vijf stokjes om de basis van het 
volgende stokje (naar boven).* Herhaal ** tot het einde van je toer. Keer niet!
Let op: Je haakt dus iedere keer stokjes om het stokje. Deze vijf steken vormen de schubben en wor-
den om de basis van het stokje gehaakt, dus niet in een stokje zoals je dat gewend bent. Zie ook de 
detailfoto. Kom je er niet uit? Er zijn op youtube veel tutorials te vinden. Je kunt je vraag ook stellen 
in de vraagb(h)aak óf uitleg komen vragen op de beurs natuurlijk!
Toer 4 Ga met een halve vasten naar het oog van je schub. Haak drie lossen en een stokje in dezelfe 
ruimte. *Haak 2 lossen, haak 2 stokjes in de ruimte tussen twee schubben. Let op dat je zowel tus-
sen de stokjes insteekt als om de losse haakt, zodat je deze fixeert. Haak 2 lossen, haak 2 stokjes in 
het midden van je volgende schub*. Herhaal ** tot het einde van je toer. Keer niet!
Toer 5 Sla de eerste twee stokjes over. Haak 5 stokjes om de basis van het volgende stokje (naar be-
neden), haak 1 losse, haak 5 stokjes om de basis van het volgende stokje (naar boven). Haak 1 losse 
*sla de volgende twee stokjes over. Haak 5 stokjes om de basis van het volgende stokje (naar bene-
den), haak 1 losse, haak 5 stokjes om de basis van het volgende stokje (naar boven). Haak 1 losse.* 
Herhaal ** tot je nog twee stokjes over hebt. Haak een halve vast in de derde losse. Keer niet!
Toer 6 Haak 3 lossen en een stokje in dezelfde steek. *Haak 2 lossen. Haak twee stokjes in het oog 
van je eerste schub. Haak 2 lossen. Haak 2 stokjes tussen de twee schubben. Let op dat je zowel 
tussen de stokjes insteekt als om de losse haakt, zodat je deze fixeert.* Herhaal ** tot je nog 1 schub 
over hebt. Haak twee lossen. Haak twee stokjes in het oog van je laatste schub. Haak twee lossen. 
Haak twee stokjes in de laatste twee stokjes van de vorige toer. Keer niet!
Herhaal toer 3 tot en met 6 tot je blokje de gewenste hoogte heeft. Let op dat je eindigt met toer 3 of 
toer 5.



Afsluitende toer. 
Let op deze is anders dan voorgaande weken!: 
Let op Haak 2 halve stokjes, twee lossen, twee halve stokjes op het laatste stokje (als je geëindigd 
bent met toer 5, óf in het oog van je laatste schub (als je geëindigd bent met toer 3). Let op: we kun-
nen niet in alle steken een half stokje haken, omdat de zijkanten van de stokjes soms al “bezet” zijn 
met stokjes die je gehaakt hebt voor de schubben. Haak hier achterlangs een lossenketting. Dit komt 
goed als we straks de deken in elkaar gaan zetten.  #*Haak twee lossen, haak twee halve stokjes om 
het stokje*. Herhaal ** tot einde zijkant Haak twee halve stokjes, twee lossen, twee halve stokjes in 
de hoeksteek. Haak 1 half stokje op iedere steek#. Herhaal ## tot einde. Sluit met een halve vaste. 
Hecht af en block je granny.

ontwerp:
Siets aan de haak 

kabels breien 

eind resultaat 

Ik zou het leuk vinden om jullie vorderingen te zien op facebook, of op het forum van
knitenknot.nl. Tot volgende week!


