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Model D 

 

Afmeting: ca. 128 x 167 cm 

 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed XL ecru (841) 12 bollen, 

lichtgrijs (854) 6 bollen, beige (844) 6 bollen, lichtblauw (853) 7 

bollen, blauw (845) 5 bollen, haaknaald nr. 5. 

 

Stekenverhouding: 14 stokjes zijn 10 cm breed. 15 toeren in 

stokjes gehaakt zijn 20 cm hoog. Controleer dit en gebruik 

indien nodig een andere haaknaald. 

 

Gebruikte steken: 

Lossen, stokjes. 

Vierkant van 40 x 40 cm. 

Haak 8 lossen en sluit de toer met een halve vaste in de 1
e
 

beginlosse. 

1
e
 toer: 3 lossen, 1 stokje in de ring, *haak voor de hoek 3 

lossen, 3 stokjes in de ring, herhaal vanaf * 2x, eindig met 3 

lossen voor de 4
e
 hoek, 1 stokje in de ring en sluit de toer met 

een halve vaste in de 3
e
 beginlosse. 

2
e
 toer: begin elke toer met 3 lossen in plaats van een stokje. 

Haak op elk stokje een stokje. Haak in de hoeken 1 stokje, 1 

losse, 1 stokje, 1 losse en 1 stokje en in alle volgende toeren 1 

stokje, 1 losse, 1 stokje op stokje, 1 losse, 1 stokje. Haak in 

totaal 15 toeren, = 31 stokjes op de zijkanten en hecht af. 

3
e
 toer: haak op elk stokje 1 stokje. Haak in de hoeken: 2 stokjes om de losse van de vorige toer, 1 losse, 1 

stokje op stokje, 1 losse en 2 stokjes om de losse van de vorige toer. 

4
e
 toer: haak 1 stokje op elk stokje. Haak in de hoeken: 1 stokje om de losse van de vorige toer, 2 lossen, 1 

stokje op stokje, 2 lossen en 1 stokje om de losse van de vorige toer. 

Herhaal steeds de 3
e
 en 4

e
 toer. Als er aan de zijkanten 45 stokjes zijn in de laatste toer ecru op de hoeken een 

dubbelstokje haken op het stokje in de hoek. 

Per toer worden de kleuren gewisseld, maar elke laatste toer wordt met ecru gehaakt. 

Haak 6x 2 dezelfde vierkanten in de volgende kleurvolgorde: 

Vierkant 1: *blauw, lichtblauw, lichtgrijs beige, herhaal vanaf *, eindig met 1 toer ecru. 

Vierkant 2: *ecru, beige, lichtblauw, lichtgrijs, herhaal vanaf *, eindig met 1 toer ecru. 

Vierkant 3: *lichtblauw, lichtgrijs, beige, blauw, herhaal vanaf *, eindig met 1 toer ecru. 

Vierkant 4: *beige, blauw, ecru, lichtgrijs, lichtblauw, herhaal vanaf *, eindig met 1 toer ecru. 

Vierkant 5: *lichtgrijs, lichtblauw, beige, blauw, ecru, eindig met 1 toer ecru. 

Vierkant 6: *ecru, lichtgrijs, lichtblauw, beige, lichtblauw, eindig met 1 toer ecru. 

 

Werkwijze: 

Haak 6x 2 vierkanten en naai deze volgens schema tegen elkaar. Naai of haak de blokken met ecru volgens 

schema aan elkaar. Haak rondom de vierkanten met ecru 4 toeren stokjes, hierbij op de hoeken in elke toer 3 

stokjes haken.  
 
 
 



 

 

 
 

 


