
We gaan beginnen met deze superleuke CAL2018. De kleurindeling lees 
je in de eerdere blog. 

Als je een plaid haakt, haak je dus 2 driehoeken, je haakt dus dit 
patroon 2 keer. Het patroon is een driehoek.

Tip: goed tellen, zodat je stekenaantallen kloppen in verband met 
volgende steken.

We gebruiken een haaknaald 4,5 mm maar zie de stekenverhouding 
hieronder.

STEKENVERHOUDING: als je kleur 1 af hebt (t/m rij 12), moet je circa 
16,5 cm gehaakt hebben.
Heb je minder dan 16 cm? Dan kun je beter een haaknaald 1/2 maat 
groter nemen. Anders valt de driehoek een stuk kleiner uit. Heb je echt 
minder dan 15,5 cm, dan moet je zeker een 1 maat grotere haaknaald 
nemen.
Heb je meer dan 17 cm? Dan kun je beter een haaknaald die een 1/2 
maat kleiner is, gaan gebruiken. Anders zal je wellicht niet voldoende 
materiaal kunnen hebben.
 

We gaan meerderen om de driehoek te creëren. Dat gaat als volgt, en 
dit is ook beschreven in het patroon:

Aan de zijkanten: haak 3 steken in elke eerste en laatste steek 

In het midden: een steek een losse en een steek om de middenlossen.

PATROON

We beginnen met kleur 1. 

Maak een ring van 4 lossen.

Rij 1: haak 4 keerlossen en 4 stokjes, 1 losse (dit is het midden) en 5 
stokjes in de ring (10 stokjes).
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Rij 2: keer je werk. Haak 4 keerlossen en 2 stokjes in de eerste steek (2 
steken gemeerderd). Haak een stokje op elk stokje. Haak een stokje, 2 
lossen en een stokje om de middenlosse (2 steken gemeerderd). Haak 
een stokje op elk stokje. Eindig met 3 stokjes in de bovenste van de 3 
keerlossen (2 steken gemeerderd).

Rij 3 - 5: herhaal rij 2 (na rij 5 heb je 17 stokjes aan elke kant)

Rij 6: haak 5 keerlossen en 2 dubbele stokjes in de eerste steek. Haak 
een dubbelstokje op elke steek en een dubbelstokje, 2 lossen en een 
dubbelstokje om de middenlossen. Haak een dubbelstokje in elke steek 
en 3 dubbele stokjes op de bovenste keerlosse van de vorige rij (20 
dubbele stokjes aan elke kant).

Rij 7: herhaal rij 6 (23 dubbele stokjes aan elke kant)

Rij 8: haak 3 keerlossen en 2 halve stokjes in de eerste steek. Haak een 
halfstokje op elke steek en een halfstokje, 2 lossen en een halfstokje 
om de middenlossen. Haak een halfstokje op elke steek en haak 3 
halve stokjes op de bovenste keerlosse van de vorige rij (26 halve 
stokjes aan elke kant).

Rij 9: herhaal rij 8, maar steek alleen in de achterlus in (29 steken aan 
elke kant).

Rij 10: herhaal rij 8, maar steek alleen in de voorlus in (32 steken aan 
elke kant).

Rij 11: herhaal rij 9 (35 steken aan elke kant).

Rij 12: herhaal rij 10 (38 steken aan elke kant). Hecht kleur 1 af.

Rij 13: hecht Silkhair aan en haak een rij halve stokjes (met 
meerderingen!) (41 steken aan elke kant).

In kleur 2 gaan we aan de zijkanten 1 steek meerderen en dus 2 steken 
haken in de eerste en laatste steek.



Rij 14: hecht kleur 2 aan. Haak 2 keerlossen en 1 vaste in de eerste 
steek. *Haak een pieksteek (steek een rij eronder in), en een vaste in de 
volgende steek*. Herhaal * * tot midden. Haak een pieksteek, 2 lossen 
en een pieksteek om de 2 middenlossen. *Haak een vaste en een 
pieksteek in de volgende steek*. Herhaal * * tot laatste steek en haak 3 
vasten in de bovenste keerlosse van vorige rij (43 steken aan elke kant).

Rij 15: haak vasten met de meerderingen (45 steken aan elke kant).

Rij 16: herhaal rij 14 (47 steken aan elke kant).

Rij 17: herhaal rij 15 (49 steken aan elke kant).

LET OP: maak je een plaid? Haak dan nog een driehoek.


