
Lossenkettingen
Omdat ik gemerkt heb dat het haken van de lossenkettingen die ongebruikt aan de binnenkant van het haakwerk blij-
ven liggen lastig is zal ik het hier uitgebreider uitleggen. Ik snap dat het iets is wat nieuw is voor veel (zelfs ervaren) 
haaksters omdat ik het zelf zo bedacht heb. Als je het eenmaal door hebt kun je mooiste vormen haken. 
In dit voorbeeld gebruik ik de mopshond uit het boek Dierenkruk haken deel 3, maar de techniek is overal hetzelfde.

Ik heb deze techniek bedacht omdat de vorm in iets haken zonder te moeten keren een veel mooier effect aan de 
buitenkant van het haakwerk geeft. 

Als ik wil dat het haakwerk aan één kant hoger wordt dan aan de andere kant dan moet ik alleen maar haken aan de 
kant die hoger moet worden en NIET aan de kant die laag moet blijven. Op die manier haak ik een kant en klare vorm 
in het ontwerp.

Om dit te kunnen doen zonder te keren gebruik ik lossenkettingen.

Ik haak dan alleen het stukje wat hoger moet worden de vasten die nodig zijn, dan haak ik de lossenketting en daarna 
sla ik het stuk wat lager moet blijven over. Om weer bij het begin van dat hogere stukje te kunnen starten heb ik die 
lossenketting nodig. Die lossenketting blijft ongebruikt aan de binnenkant van het haakwerk achter en is dus alleen 
maar nodig om een stuk over te kunnen slaan.

Dat stukje wat hoger wordt gehaakt wordt ook steeds aan de linker en rechter kant breder omdat ik telkens een paar 
vasten aan het begin en aan het eind van de toer haak op het stuk dat vanaf het begin overgeslagen is. Het stukje 
overgeslagen vasten wordt daardoor steeds smaller.

Ik heb hiervan een stukje video gemaakt. Daar zie je dezelfde techniek voor de beentjes van de dikke dame. Het idee 
is hetzelfde als hier voor de kop van de mopshond.

Dit filmpje kun je zien op mijn site www.haakpret.nl onder de knop: Haakpret helpt.

Voorbeeld van de mopshond in dierenkruk haken deel 3, blz 55:

Toer 33: haak op de eerste 2 vrije vasten van toer 30 (overgeslagen vasten foto 3 onderaan blz 55- alleen is deze foto 
al van verder in de kop, maar wel vergelijkbaar); 2v – 20l – haak op de laatste 2 vrije (overgeslagen) vasten van toer 
31 (foto 1 onderaan blz 55- alleen is deze foto al van verder in de kop, maar wel vergelijkbaar); 2v – haak op toer 32 
(foto 2 onderaan blz 55- alleen is deze foto al van verder in de kop, maar wel vergelijkbaar); 5v– 1vm – 4v

En zo gaat dit verder op dezelfde manier.

Ik hoop dat dit duidelijk is voor iedereen die er mee worstelt. 
Het moet niet de Haakpret bederven....
Liefs, Anja Toonen
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