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LEXICON

DE TIPS

L. of kettingst.

H.v.: de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen en deze meteen door de lus op de haaknld. halen.

V.: de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag en de draad door de 2 lussen op de haaknld. halen.

2 samen afgeh. v.: de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, de haaknld. in de volg. steek insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag en de draad door de 

3 lussen op de haaknld. halen.

H.stk.: 1 omslag, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag en de draad door de 3 lussen op de haaknld. halen.

Stk.: 1 omslag, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de draad door de eerste 2 lussen halen, 1 omslag en de draad door de 2 lussen 

op de haaknld. halen.

2 samen afgeh. stk.: *1 omslag, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de draad door de eerste 2 lussen halen*, herh. van *tot* 2 

maal in tot., 1 omslag en de draad door de laatste 3 lussen op de haaknld. halen.

3 samen afgeh. stk.: *1 omslag, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de draad door de eerste 2 lussen halen*, herh. van *tot* 3 

maal in tot., 1 omslag en de draad door de laatste 4 lussen op de haaknld. halen.

Dubb.stk.: 2 omslagen, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, *1 omslag, de draad door 2 lussen halen*, herh. van *tot* 2 maal in tot., 1 omslag 

en de draad door de 2 lussen op de haaknld. halen.

2 samen afgeh. dubb.stk.: *2 omslagen, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, °1 omslag, de draad door 2 lussen halen°, herh. van °tot° 2 

maal in tot.*, herh. van *tot* 2 maal in tot. waarbij u de haaknld. in 2 verschillende st. insteekt, 1 omslag en de draad door de laatste 3 lussen op de 

haaknld. halen.

3 samen afgeh. dubb.stk.: *2 omslagen, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, °1 omslag, de draad door 2 lussen halen°, herh. van °tot° 2 

maal in tot.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., 1 omslag en de draad door de laatste 4 lussen op de haaknld. halen.

Driedubb.stk.: 3 omslagen, de haaknld. in 1 st. insteken, 1 lus doorhalen, *1 omslag, de draad door 2 lussen halen*, herh. van *tot* 3 maal in tot., 

omslag en de draad door de 2 lussen op de haaknld. halen.

Kreeftenst.: deze steek ontstaat door 1 rij v. te haken van links naar rechts i.p.v. van rechts naar links zoals gewoonlijk.

De opzet :  leg de draad in de vorm van een lus op de haaknaald 
zoals hier aangeduid. Maak  een omslag door de draad ron-
dom de haaknaald te winden en trek deze omslag van links naar 
rechts door de lus op de haaknaald. Trek de verkregen knoop 
nogal strak aan.

Om een ketting te verkrijgen, maakt u opnieuw een omslag en 
trekt  u de draad opnieuw van links naar rechts door de lus op de 
haaknaald.  Door zo verder te handelen, verkrijgt u een ketting 
die bestaat uit kettingsteken of lossen.

DE LOSSE OF KETTINGSTEEK
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Op een basisketting : steek de haaknaald in de 2de steek van de ketting in,  maak 1 
omslag.

Trek de draad door de 2 steken.

HALVE VASTE

DE VASTE

HALF STOKJE

STOKJE

Op een basisketting : steek de haaknaald in 
de 3de steek van de ketting in, maak 1 omslag 
en trek de draad door de steek.

Maak 1 omslag en trek de draad door de 2 
lussen op de haaknaald. Haak op het einde 
van de toer steeds 1 losse om 

Op een basisketting : maak 1 omslag, steek de 
haaknaald in de 4de kettingsteek, maak onieuw 
1 omslag en trek de draad door de steek.

Maak opnieuw 1 omslag en trek de draad door de 3 
lussen op de haaknaald. Haak op het eind van iedere 
toer steeds 2 lossen om het werk te keren.

Op een basisketting : maak 1 oms-
lag, steek de haaknaald in de 4de 
kettingsteek in, maak 1 omslag en 
trek de draad door de steek.

Maak opnieuw 1 omslag en trek de 
draad door de 2 eerste lussen van de 
haaknaald,

Maak 1 omslag, trek de draad door de 
2 resterende lussen op de haaknaald. 
Op het eind van iedere toer 3 lossen 
haken om te keren.
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TOVERRING

Eenvoudige werkwijze

Uw wijsvinger 2 maal omwinden met de draad, 1 
omslag doorhalen (A) en 1 losse haken (B), dan in 
vasten haken (C).

Na de laatste vaste te hebben gehaakt, trekt u 
aan het uiteinde van de draad om de lus aan 
te halen.

Om de toer te sluiten, haakt u 1 halve vaste op 
de 1ste vaste.

KREEFTENSTEEK

Dit is een toer vasten die van links naar rechts wordt gehaakt en niet van 
rechts naar links zoals gewoonlijk.

DUBBEL STOKJE

Op een basisketting : 2 omslagen.

Trek de draad door 2 lussen, 
maak 1 omslag

Trek de draad door 2 lussen, maak 1 
omslag

Doe hetzelfde en steek in de volgende 
steken in.

Maak op  het eind van iedere toer, 
4 lossen om het werk te keren.

Trek de draad door de 2 laatste lussen, maak 1 omslag

Steek de haaknaald in de 5de st. in en 
maak 1 omslag

Trek de draad door de steek



HET KOORD

DE FRANJES

Knip 4 draadeindjes van ongeveer 12 cm. Steek de haaknaald aan de averechte kant van het werk in de 1e rij 
onderaan de trui in, dan in de lus verkregen door het vouwen van de draden en trek zonder de haaknaald weg 
te nemen deze lus door de steek van het breiwerk. Haal tenslotte de overblijvende draadeindjes door de zo 
gevormde lus. Trek goed aan. Maak om de 3 st. 1 franje.

De meest eenvoudige manier om een koord te maken ?  
Knip verschillende eindjes draad die viermaal zo lang zijn  als de len-
gte die u wenst te verkrijgen.

Vouw deze draadeindjes dubbel en knoop de uiteinden tesamen (1). 
Bevestig het geknoopte uiteinde ergens stevig vast en glij een naald 
door het andere uiteinde. Wring stevig de draden door de naald te 
draaien (2). 
Vouw het gedraaide koord dubbel en trek het stevig aan.  Neem het 
bevestigde uiteinde weg en laat het koord vanzelf oprollen (3).
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OM EEN KWAST TE MAKEN

Om een kwast te maken wind u de draad rondom een kartonnetje, haalt u 
een draad door de bovenkant van het strengetje en knipt u de onderkant 
door.

Montagedraad

Over een hoogte van onge-
veer 3 cm strak omwinden.

Montagedraad
(ongeveer 2 x 6 cm)
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0 
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KNOPENLUSJES BORDUREN

Een aangeregen borduurnaald in de boord insteken op de plaats waar het knoops-
gat moet komen en 2 (of 3) draden borduren van links naar rechts zodanig dat een 
opening wordt verkregen die groter is dan de diameter van het knoopsgat.

Borduur nu goed vast in festonsteek over 
deze 2 (of 3) draden. Stop de draden weg 
aan de av. kant.

GEHAAKTE LUSJES

Bestaan uit twee rijen : 

1e rij :  volledig in vasten haken.

2e rij : haak in vasten tot aan de plaats van het knoopsgat. Haak nu  
een ketting van lossen die gelijk is aan de diameter van het knoopsgat 
en overbrug zodoende het nodige aantal steken min 1 steek. Haak dan 
verder in vasten.

WERKWIJZE VLECHT

Vlecht 3 x 1 draad
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Mind. voor de armsgaten of de halsopening zonder ‘trapjes’:

Bij het begin van de rij: haak op de steken van de vorige rij zoveel h.v. 
als nodig, en haak daarna opbouwend met vasten en halve stokjes 
om de hoogte van de haaksteek te bereiken zoals bij het begin van 
een normale rij.

Op het einde van de rij: het volstaat om afbouwend met halve stokjes 
en vasten te werken en om daarna de laatste steken van de vorige rij 
niet te haken en op deze st. terug te keren om de volg. rij te beginnen.

steken: zie 
werkbeschrijving

steken: zie 
werkbeschrijving

MIND. VOOR DE ARMSGATEN OF DE HALSOPENING 

OVERHANDSE NAAD

MEERDERINGEN (met de haaknaald)

Bij haakwerk zijn meerderingen zo 
goed als onzichtbaar als u ze over 
verschillende rijen moet spreiden of 
als u verschillende keren meerdert 
in dezelfde rij. Het is aan te raden 
ze met een gekleurd draadje te 
markeren.

Bij het begin van de rij:
1. 1 steek meerderen bij het begin en op het 
eind van de rij: haak 2 steken in dezelfde 
steek.
2. Verschillende steken meerderen bij het 
begin van de rij: haak een ketting die even-
veel kettingsteken telt als er steken te meer-
deren zijn, en werk op deze ketting.

Op het eind van de rij:
Op het eind van de vorige rij haakt u zoveel lossen als er steken toe te voegen zijn. Keer het werk om en 
maak de meerderingen op deze lossen.
Verschillende steken meerderen op het einde van de rij: maak op een reeks vasten (bijvoorbeeld): na de 
laatste vaste 1 omslag, steek de haaknaald in de basis van de laatste vaste in, haal 1 lus door, 1 omslag, 
trek de draad door 2 lussen, 1 omslag, trek de draad door de laatste 2 lussen. Herhaal dit zo vaak als er 
vasten moeten worden toegevoegd.

Bij een werk met stokjes: leg na het laatste stokje 2 omslagen op de haaknaald, steek de haaknaald in de 
basis van het laatste stokje in, 1 omslag, haal 1 lus door, 1 omslag, haal de draad door 2 lussen, 1 omslag, 
haal de draad door de volgende 2 lussen, 1 omslag, haal de draad door de laatste 2 lussen. Herhaal dit 
zo vaak als er stokjes moeten worden toegevoegd.


