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Gebruikte steken 

Begin elke granny met magische ring (of 2 lossen). Elke toer wordt met een halve vasten gesloten 

Knip de laatste draad niet te kort af, hier kunt u ook de granny’s mee aan elkaar naaien. 

Blok A  

1e toer: haak 8 vasten in de toer. 

2e toer: Begin met 3 lossen en haak in dezelfde steek een niet afgehaakt dubbel stokje, haak ze af 

door beide lussen * haak 4 lossen, en in dezelfde steek als de vorige cluster nog een cluster van 2 

dubbele stokjes, 1 lossen, in volgende 

steek een cluster van 2 dubbele 

stokjes, 1 lossen, in volgende steek een 

cluster van 2 dubbele stokjes* herhaal 

van * tot * nog 2 x, dan nog 4 lossen, 1 

cluster van 2 dubbele stokjes , 1 

lossen, 1 cluster van 2 dubbele stokjes, 

1 lossen en sluit de toer, en hecht af. 

 

Blok B 

1e toer: 3 lossen (eerste stokje) 2 stokjes, 2 lossen * 3 stokjes, 2 lossen* herhaal *tot * 2 x en sluit de 

toer 

2e toer: haak 3 lossen (eerste stokje) dan 3 x 

een stokje en een stokje in de volgende hoek, * 

4 lossen, 1 stokje in dezelfde hoek, 3 stokjes, en 

een stokje in de volgende hoek* herhaal dit 

nog 3 keer, 4 lossen en sluit de toer, en hecht 

af. 
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Blok C 

1e toer: 3 lossen (eerste stokje)  2 stokjes, 2 lossen * 3 stokjes, 2 lossen* herhaal *tot* nog 2 x en 

sluit de toer. 

2e toer: 3 lossen (eerste stokje) in de hoek waar 

de vorige toer is gesloten, en in deze zelfde hoek 

nog 2 stokjes, * 1 lossen 3 stokjes in de volgende 

hoek, 2 lossen 3 stokjes in dezelfde hoek* 

herhaal * tot* nog 3 x dan nog 1 lossen en 3 

stokjes in de hoek waar je begonnen bent, 2 

lossen en sluit de toer en hecht af. 

 

Blok D  

Blok D wordt in 3 kleuren gehaakt, de buitenste kleur van de rand wordt in de beschrijving weer 

gegeven het bloemenhart kunt u zelf de kleuren mee variëren, in de kleuren 201/208/115, onder de 

bloem vanaf toer 4 wordt met de 205 kiwi kleur gehaakt 

Toer 1: bloem 16 vasten en sluiten 

Toer 2  *3 lossen, 1 halve vasten in de 2e 

steek* herhaal* tot * nog 7 x zodat er 8 

lusjes zijnen sluit de ring en hecht af. 

3e toer: Nieuwe kleur begin in een lusje * 1 

vasten 3 stokjes en 1 vasten*  herhaal * tot* 

nog 7 keer, sluit de toer en hecht af. 
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Keer de bloem om!!!  

4 e toer: Nieuwe kleur! Aan de achterkant van het bloemetje haak je een vasten in de steek die je 

tussen de bloemblaadjes ziet van toer 2. * 3 lossen en een vasten na de volgende 2 bloemblaadjes* 

herhaal * tot* nog 3 x 

5e toer: 2 lossen (half stokje) en om de kettinglossen nog 4 halve stokjes, * 2 

lossen 5 halve stokjes* herhaal  * tot * nog 2 x, 2 lossen en sluit de toer 

6e toer: op iedere steek een vasten en in de hoeken 4 vasten, sluit de toer en 

hecht af. 

 

Het aan elkaar naaien doen we met een overhandse steek. 

 

Voor filmpjes van de steken ga naar: 

http://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/content/9-home-cal 
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