
Week 1:
Directe opzet in donkerpaars, 112 (donkergrijs, 444) op haaknaald 3.5 
of 4.0 met een toer halve stokjes. Zet 140 halve stokjes op. De opzet 
moet nu tussen de 80 cm en 100 cm breed zijn.
De directe opzet gaat als volgt:
Haak 3 lossen. Sla je draad om zoals je zou doen bij het maken van een 
half stokje. Steek je naald onder het v'tje van de eerste losse, sla om en 
haal door. Sla nogmaals om en haal door de eerste lus op je naald. Je 
hebt nu een opzetlosse gemaakt. Nu sla je weer om en haalt de omslag 
door de drie lussen op je naald. Je hebt nu een half stokje erbij 
gemaakt.
Het onderstaande filmpje is in het Engels, maar het haakprincipe blijft 
hetzelfde.

How to make the Foundation Half Double Crochet

 
Stap nu over op haaknaald 4 of 4.5 (of de haaknaald die jij nodig hebt 
om de juiste stekenverhouding te krijgen).
Haak nog een toer halve stokjes.
Haak twee toeren stokjes.
Je hoogte zou nu ongeveer 4 cm moeten zijn. 

Week 2:
We gaan stokjesgroepjes haken
toer 1: 3 lossen, *1 steek overslaan, 2 stokjes in volgende steek*, 
herhaal * * tot laatste twee steken, sla 1 steek over en 1 stokje in laatste 
steek
toer 2: 3 lossen, *2 stokjes tussen de 2 stokjes van vorige toer*, herhaal 
tot einde, stokje in bovenste losse vorige toer, wissel naar fuchsiaroze 
537 (rozerood 2007) bij laatste doorhaling stokje
toer 3: herhaal toer 2 met de nieuwe kleur
Je kunt bij de wisseling van kleur eventueel de draadjes gelijk mee weg 
haken. Wij doen dat altijd wel, maar het is eigenlijk mooier om de 
draadjes later met een stopnaald wegwerken.
Je zou nu ongeveer 7 cm hoogte moeten hebben.
 

https://www.youtube.com/watch?v=8tp7mgnV7fs
https://www.youtube.com/watch?v=8tp7mgnV7fs


Week 3:
We gaan weer verder in donkerpaars 112 (antraciet 444), we gaan filet 
haken. Filet haken betekent eigenlijk alleen maar dat je hokjes gaat 
maken door stokjes met lossen te combineren. Een rustig weekje want 
we gaan maar 2 toeren haken.

toer 4: 3 keerlossen plus 1 extra losse, *sla een steek over en haak een 
stokje in volgende steek, haak een losse*, herhaal tot einde en eindig 
met 2 stokjes
toer 5: 3 keerlossen (dit geldt als eerste stokje), **1 stokje op stokje 
vorige toer, 1 stokje om losse vorige toer, *1 stokje in stokje vorige toer, 
1 losse, sla de losse vorige toer over en haak een stokje vorige toer*, 
herhaal * * eenmaal**, herhaal ** ** tot einde toer en eindig met een 
stokje op 3 keerlossen vorige toer
Je hebt nu ongeveer 9 cm hoogte.

Week 4:
We haken in lichtroze 477 (lichtroze 477), we gaan de diamantsteek 
haken

toer 6: 3 keerlossen, 1 stokje, 1 losse, daarna een samengehaakt 
stokje. Een samengehaakt stokje gaat als volgt: maak een stokje in 
dezelfde steek als het vorige stokje, sla om en haal de draad door 2 



lussen. Er staan nu nog 2 lussen op je haaknaald. Sla een steek over en 
haak een stokje, haal de draad eerst door twee lussen en daarna door 
3 lussen. Haak een losse. Vervolgens haak je weer een diamantsteek, 
maar begin je in dezelfde steek als waar je de vorige diamantsteek bent 
geëindigd.
toer 7: We gaan verder in paars 586 (grijs 412) en haken nog een rij 
diamantsteek.
toer 8: Nog een rij diamantsteek, nu in aubergine 112 (antraciet 444)
LET OP: er zijn 4 toeren getekend, maar haken slechts 3 toeren 
diamantsteek.

Toer 9: we haken nog een toer vasten om de strook netjes af te sluiten. 
Haak hiertoe op elke diamantsteek en vaste en om de losse en vaste. 
Je moet nu weer 140 steken hebben.
De eerste strook is nu af en je hebt nu ongeveer 14 cm. Je kunt nu de 
draadjes wegwerken en we kunnen deze strook even wegleggen. 
Volgende week beginnen we aan een nieuwe strook met kleur paars 
586 (donkergrijs 412).
Volgende week starten we ook een 3-weekse mystery CAL in de 
CAL2015. Zin om mee te doen?


