Basistechnieken haken
Door Anja Toonen - Haakpret

Gebruikte afkortingen:
l = losse(n)
hv = halve vaste(n)
v = vaste(n)
dv = dubbele vaste(n) = (een vaste meerderen)
vm = vaste minderen

st = stokje(s)
hst = halve stokje(s)
dst = dubbele stokje(s)
/ = achter dit teken staat het totaal aantal gehaakte vasten,
stokjes (steken) in die toer

Algemene tips:
•
•

•
•

Haak bij 1 vaste minderen (1vm) alléén de lussen van de vasten van de voorgaande toer die aan de voorkant van het werk
vallen (in het zicht).
Dit geeft een minder opvallende mindering dan  de volledige vaste (beide lussen) aanhaken bij het minderen.
Met het woord AFHECHTEN wordt bedoeld dat na het voltooien van de laatste toer de draad uit de laatste lus getrokken
wordt nadat nog 1x de draad door de laatste lus gehaald is.
Meestal gebruik je deze AFHECHTDRAAD voor het aan elkaar zetten van de onderdelen.
Als dit niet nodig is kun je later deze draad wegsteken in het werk aan de kant die niet in het zicht valt.
Als je in een voorgaande toer een hv gehaakt hebt dan telt deze gewoon mee als steek waar je ook op moet haken in de
volgende toer.
PS: Dit geldt niet voor de hv aan het einde van de toer waar je de toer mee sluit.
Hoe je met lossekettingen haakt die onzichtbaar aan de binnenkant van het werk blijven liggen is op de foto’s te zien.
Voor meer duidelijkheid is een youtube film te bekijken. Hiervoor  heb ik een link geplaatst op www.haakpret.nl onder de
knop DOWNLOAD.

Let goed op hoe je de toer moet sluiten. Dit staat altijd aangegeven bij het begin van het onderdeel of na de betreffende toer.
Als bij het gehele onderdeel alle toeren op dezelfde manier gesloten worden staat het bij het begin van het onderdeel beschreven.
Als tijdens het onderdeel per toer verschillend is hoe de toer gesloten moet worden dan staat dit aan het einde van de toer vermeld.
Dit is heel belangrijk omdat de telling gebaseerd is op de manier van sluiten of rondhaken zoals beschreven.
Als dit niet goed gebeurd zal de telling niet kloppen.
Er zijn 3 mogelijkheden;
•
Sluiten met een halve vaste (en de toer daarna starten met 1l- startlosse)
•
Keren, het werk omdraaien en weer terug haken aan de andere kant
•
Markeren en dus niet de toeren sluiten maar rondjes haken
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Uitleg van de beschrijvingen:
Wat wordt bedoeld met de symbolen.

Een – (streepje)

Dit staat tussen elke individuele handeling. Elk streepje betekent: DAARNA.
Bijvoorbeeld: 10v – 5hst – 6st – (2st in 1), hiermee wordt bedoeld:
•
•

10 vasten haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een vaste haken - totaal 10 x)

– DAARNA:

5 halve stokjes haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een halve stokje haken - totaal 5 keer) –

		

DAARNA:

•
6 stokjes haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een stokje haken - totaal 6 keer) – DAARNA:
•
(2st in 1): 2stokjes in 1 steek haken, meerder dus 1 stokje en hebt na deze handeling 2 stokjes gehaakt die samen in 1
steek van de voorgaande toer gehaakt zijn.

Tussen haakjes (....)

Als een handeling die meer omvat of om te verduidelijken dat het bij elkaar hoort staat deze tussen haakjes.
Als dit herhaalt moet worden staat het aantal keren te herhalen vóór het eerste haakje vermeld.

Bijvoorbeeld: 4x (1vm – 4v), hiermee wordt bedoeld:
4x herhalen: 1 vaste minderen en daarna 4 vasten haken.
Helemaal uitgeschreven is dit:
1 vaste minderen, daarna 4 vasten haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een vaste haken en dit 4 keer herhalen),
1 vaste minderen, daarna 4 vasten haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een vastehaken en dit 4 keer herhalen),
1 vaste minderen, daarna 4 vasten haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een vaste haken en dit 4 keer herhalen),
1 vaste minderen, daarna 4 vasten haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer een vaste haken en dit 4 keer herhalen).
Aan het einde van dit voorbeeld zijn er 20 steken waarop de volgende toer gaat gehaakt wordt.

Herhalings sterretjes * ........*

Wanneer een complexe handeling die reeds haakjes bevat ook nog eens herhaald moet worden dan zie je soms * ........*
Alles wat tussen de sterretjes staat wordt herhaald. Het aantal keren dat dit herhaald moet worden staat voor het eerste sterretje
vermeld.
Bijvoorbeeld: 3x* 1v – (1st – 1dst – 1st) in 1 – 1v – 2hv – 1v – (1st – 1dst – 1st) in 1 – 1v – 1hv*, hiermee wordt bedoeld:

3x herhalen wat tussen de *-* tekens staat; *1 vaste haken, daarna in 1 steek haken: (1 stokje + 1 dubbelstokje + 1stokje), daarna
1 vaste haken, daarna 2 halve vasten haken (in elke volgende steek van de voorgaande toer 1 halve vaste haken en dit 2 keer herhalen), daarna 1 vaste haken, daarna in 1 steek haken: (1 stokje + 1 dubbelstokje + 1stokje), daarna 1 vaste haken, daarna 1 halve
vasten haken* En dat wat tussen de * sterretjes* staat dus 3 x herhalen.

Uit het boek:
Feestbeesten haken
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Beschrijving van de steken:
Hoe worden de steken gehaakt.

Lossen
Sla de draad om de naald en haal deze door de lus (1 en 2)
Dit is de eerste losse (3)
Voor elke nieuwe losse weer de draad om de naald door de lus halen (4)

Halve vasten
Halve vasten worden gebruikt om een toer te sluiten bij rondhaken. Steek de naald in de steek waar de halve vaste gemaakt moet
worden (1). Sla de draad om de naald en haal deze meteen door de lus op de naald (2).
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Vasten
De naald in de eerstvolgende steek of losse steken. Sla de draad om de naald en haal deze door de eerste lus op de naald (1).
De draad nogmaals om de naald slaan en deze door beide lussen op de naald halen (2).

Vaste minderen
Bij minderen van vasten haak je meerdere vasten van de voorgaande toer samen als volgt:
Haal een draad door elke vaste die je wilt minderen  maar laat de draad op de naald zitten (1)

Haal nu een draad door alle lussen die op de naald staan (2)
In de beschrijving van de patronen staat tussen haakjes achter vm (vasten minderen) welke vaste je moet minderen.

Vaste meerderen
Bij vaste meerderen haak je 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer. In mijn beschrijving wordt dit aangeven met 1dv (1 dubbele
vaste) of 2dv (2 dubbele vasten – dus 2 x een  dubbele vasten na elkaar)
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Halve stokjes
Haal de draad om de naald (1) en steek de naald door de steek waar je het halve stokje wilt haken.
Sla de draad om de naald en haal deze door de steek waar je het halve stokje wilt haken en hou de draad op de naald (2).
Haal de draad door alle 3 de lussen die nu op de naald zitten (3)

stokjes
Haal de draad om de naald (1) en steek de naald door de steek waar je het stokje wilt haken.
Sla de draad om de naald en haal deze door de steek en hou de draad op de naald (2).
Haal de draad door de eerste 2 lussen die nu op de naald zitten (3) en haal de draad weer om de naald.
Haal de draad door de volgende (laatste) 2 lussen op de naald.

Dubbele stokjes
Haal 2x de draad om de naald (1) en steek de naald door de steek waar je het dubbele stokje wilt haken.
Sla de draad om de naald en haal deze door de steek en hou de draad op de naald (2).
Haal de draad door de eerste 2 lussen die nu op de naald zitten (3) en haal de draad weer om de naald.
Haal de draad door de volgende 2 lussen op de naald en haal de draad weer om de naald (4).
Haal de draad door de volgende (laatste) 2 lussen op de naald (5).
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Driedubbele stokjes
Haal 3x de draad om de naald (1) en steek de naald door de steek waar waar je het halve stokje wilt haken.
Sla de draad om de naald en haal deze door de steek waar je het halve stokje wilt haken en hou de draad op de naald (2).
Haal de draad door de eerste 2 lussen die nu op de naald zitten en haal de draad weer om de naald.
Haal de draad door de volgende 2 lussen op de naald en haal de draad weer om de naald (3).
Haal de draad door de volgende 2 lussen op de naald en haal de draad weer om de naald (4).
Haal de draad door de volgende (laatste) 2 lussen op de naald.

De verstelbare ring
1: een dubbele draad om de vinger zoals het voorbeeld
2 - 3: haal de lange draad onder de eerste 2 lussen door
4: haal de draad door deze lus; dit is de eerste losse
5 - 6 - 7: haal nu door de dubbele lus een draad op, laat deze op de naald staan en haak dan de eerste vaste door een draad door
beide lussen op de naald te halen.
Herhaal dit zovaak als beschreven (bv; 6v = 6 vasten in de verstelbare ring)
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8: trek voorzichtig het draadje (grote zwarte pijl) aan en let op welke draad in de verstelbare ring aangetrokken wordt. Dit is de
draad waar de rode pijl bij staat en de draad wordt getrokken in de richting van het kleine zwarte pijltje.
9: deze draad (rode pijl van 8 en 9 is dezelfde draad) trek je aan, aan de kant waar de pijl begint, je ziet de andere draad van de
verstelbare ring kleiner worden en de vasten ring sluiten (10).
10: trek nu aan de draad (zwarte pijl) en je ziet ook de 1e draad van de verstelbare ring verdwijnen.
11: je verstelbare ring is klaar

Toer sluiten
Op welke lus sluit je de toer met een halve vaste?
De geel gemarkeerde lus is de halve vaste lus die ontstaat na sluiten van de toer. Deze zie je elke foto terug komen.
Dit is de lus waarop de laatste vaste gehaakt wordt voordat je een toer sluit met een halve vaste.
De blauw gemarkeerde lus is de startlosse die je haakt na het sluiten van de toer voordat je aan de volgende toer begint.
Deze hoeft dus niet meegeteld/meegerekend te worden in het aantal gehaakte steken per toer.
De lus links van de blauwe losse lus is de lus van de vaste waarop je de toer sluit (rood).
Na de startlosse haak je de eerstvolgende vaste in de volgende vaste, dus 2e vaste van de voorgaande toer (groen).
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Toer starten na keren
Bij starten na keren wordt altijd begonnen met 1l. De eerstvolgende vaste waarin de eerste vaste gehaakt moet worden is met
een pijl aangegeven

8

Kleur wisselen
1: de pijl geeft de lus van de vaste aan waarop je met een halve vaste de huidige toer sluit
2: als je van kleur wilt wisselen dan sluit je de toer met de halve vaste in een andere kleur
3: de eerste losse
4: de eerste vaste

1
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5: de pijl geeft de laatste lus aan waarop een vaste gehaakt wordt
6: sla het losse lusje over (meer info hierover in het submenu “toer sluiten”)
7: toer sluiten met een halve vaste
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Veel creativiteit gewenst!
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