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T260. Kleur D naald 3,5. 1 keerl vasten.  
T261. 1 keerl vasten, meerder de laatste steek 1v 
https://youtu.be/aQpQIeAT7Uc 

T262. Kleur B. 3 keerl(stokje), 9st, lees nu verder hier bij de foto’s wat je moet doen. En kijk 
het telpatroon! Let op trekt het in gebruik dan dikkere haaknaald. 
 

 
     
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

2 losse 1 omslag 
 
1 lus ophalen door bovenkant laatst gehaakte 
stokje, (niet te strak trekken ong de lengte van de 
2l 
 
 1 omslag    2e lus ophalen 
 
 3e lus ophalen 1 omslag                               
 
1 omslag     sla onderaan 2 steken over en haal lus op 

Doe  nu nog 2 x 1 omslag en lus ophalen in deze steek  
 
Sla weer 2 steken over en herhaal  weer, zodat je 3 omslagen en 3 lussen hebt 
opgehaald, en nu zoals op de foto 3 groepjes hebt, maak omslag en trek deze 
draad door alle lussen  
sluit nog door een losse te haken  
 

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/aQpQIeAT7Uc
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  haak 2 l, haal weer 3 
draden op met de omslagen er tussen. 

 omslag en door de lussen halen, sluit met l 
 

 sla 2 steken onderaan over en haak st. 
 
Haak 9st, en herhaal bovenstaande de hele toer.  
Tussen de bloemen zitten 10 stokjes, je eindigt met bloem en 1 st. 
T263. 3 keerl. *2l, haal in midden van de bloem  3 lussen op met tussenliggende omslagen, 
haal lus door de 7 draden, haak 2l, herhaal de bloem  3 lussen op met tussenliggende 
omslagen, haal lus door de 7 draden, haak 2l, 10 st, * herhaal tussen de ** de hele toer. 
 

     
 
T264. 3 keerl, *2l, steek nu in de 3e l van de 3 keerl, en haal weer 3 omslagen en 3 lussen op, 7draden 
om de haaknaald, sla 2 steken over en haal weer 3 omslagen en 3 lussen op, 13 draden om de naald,  
sla 2 steken over en haal weer weer 3 omslagen en 3 lussen op, 20 draden om de naald, sla nu om en 
trek door alle lussen, sluit met 1 l, 2l haak in de l ruimte bij het midden van de bloem weer 3 
omslagen en 3 lussen op, sluit met l. 1 stokje op stokje van toer er onder. 2st om de 2 losse, 1st op de 
cluster van de toer lussen, 2st om de 2 losse, 1st op de cluster van de toer lussen, 2st om de 2 losse 
van de vorige toer, st op eerste st.* herhaal bovenstaande vanaf * alleen haak je nu vanaf het stokje 
ipv de 3e l. Kijk ook goed naar de foto.  
T265. 3 keerl, 9 st, *2l, haal in midden van de bloem  3 lussen op met tussenliggende 

omslagen, haal lus door de 7 draden, haak 2l, herhaal de bloem  3 lussen op met 
tussenliggende omslagen, haal lus door de 7 draden, haak 2l, 10 st, * herhaal tussen de ** 
de hele toer. 

http://www.wolhuisje.nl/
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T266-273. Herhaal de toeren 262 tot 265 nog 2 x 
T274. Kleur D. vasten, haak de eerste steek samen (288) 
T275. Vasten (288) 
T276. Vasten (288)  

https://youtu.be/u7OQue3OBL4 

T277-279. Kleur B. Vasten (288)  
T280. Kleur D. 4 v, *1 verlengde vasten 3 toeren lager insteken, zie foto. 9v,* herhaal tussen 
** eindig met 3v. 
T281-283. Kleur A. Vasten (288)  
T284. Kleur D. 9 v, *1 verlengde vasten 3 toeren lager 
insteken, zie foto. 9v,* herhaal tussen ** eindig met 8v. 
T285-287. Kleur C. Vasten (288)  
T288. Kleur D. 4 v, *1 verlengde vasten 3 toeren lager 
insteken, zie foto. 9v,* herhaal tussen ** eindig met 3v. 
T289-291. Kleur B. Vasten (288)  
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