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dit zijn de kleuren en aantallen van pakket 1! 

GK = goede kant, PM is plaats markeerder, of draad, de rand voor 

de Softfun haken met naald 3,5 en voor de Colour Crafter 4 

Nu gaan we eerste deel beginnen aan de afwerking 

De rand wordt rondom met vasten gehaakt, en de toeren worden niet 

afgesloten. 

Toer 1 Hecht midden onder aan (GK) met kleur B, in 121e steek, en haak 120v,in laatste 

steek 3v, (hoeksteek) PM in de middelste steek, haak in iedere toer langs de zijkant 1v, en in 

elke 10e  steek 2v (284), 3v (hoeksteek), 240v, 3v (hoeksteek) PM in de middelste steek, 

haak in iedere toer langs de zijkant 1v, en in elke 10e  toer 2v (284) 3v (hoeksteek) PM in de 

middelste steek, 120v. 

Toer 2-6 haak rondom v, en in de hoeksteken (waar markeerder zit) 3v en PM. Doe nu een 

markeerder in de laatste steek, dan kan je hier de volgende keer mee verder. 

 

Haak nu met kleur C 1 toer vastenketting tussen de deken en de eerste toer vasten van de 

rand. Let op de eerste toer is bovenaan en onderaan na 1 toer kleur B 

Steek je haaknaald door je werk en haal de draad op, kijk ook goed naar de foto’s 

http://www.wolhuisje.nl/
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Haal dan tussen de volgende steek weer een draad naar boven en trek deze door de lus, 

haak zo de deken rondom, in de hoeken niet meerderen, en hecht aan het einde af. 

Volgende deel van de rand komt volgende week! 
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