
Deze week gaan we Granny Ardith haken, heel leuk effect met de 
lossenboogjes waar je later stokjes om haakt. Deze granny haken we 
twee keer.

We zetten 5 lossen op in paars 586 (grijs 412) en we sluiten de ring door 
een halve vaste in de eerste losse. 

Toer 1: haak 3 lossen, 2 stokjes in de ring, 1 losse, 3 stokjes, 1 losse, 3 
stokjes, 1 losse, 3 stokjes, 1 losse en sluit de toer met een halve vaste 
in de bovenste van de eerste 3 lossen. Knip de draad af.

Toer 2: hecht fuchsia 537 (roze 2007) aan in de hoek en *haak een 
vaste, 3 lossen en 1 vaste in dezelfde hoek, haak 3 lossen en sla drie 
stokjes over*, herhaal dat nog 3 keer tot de eerste vaste en sluit de toer 
met een halve vaste.

Toer 3: hecht paars 586 (grijs 412) weer aan in een hoek, haak 3 lossen 
en 2 stokjes, 1 losse en 3 stokjes in die hoek. *Haak 3 stokjes om de 3 
lossen en 3 stokjes, 1 losse en 3 stokjes in de hoek*, herhaal dit twee 
keer en haak 3 stokjes om de 3 lossen, sluit de toer met een halve 
vaste in de bovenste losse en hecht af.

Toer 4: hecht poederroze 477 (poederroze 477) aan in de hoek en *haak 
een vaste, 3 lossen en 1 vaste in dezelfde hoek, haak 3 lossen en sla 
drie stokjes over en haak een vaste tussen de 3 stokjes van de vorige 
toer, haak 3 lossen en sla drie stokje over*, herhaal dat nog 3 keer tot 
de eerste vaste en sluit de toer met een halve vaste.

Toer 5: hecht paars 586 (grijs 412) weer aan in een hoek, haak 3 lossen 
en 2 stokjes,1 losse en 3 stokjes in die hoek. *Haak driemaal **3 stokjes 
om de 3 lossen** en 3 stokjes, 1 losse en 3 stokjes in de hoek*, herhaal 
dit twee keer en haak driemaal 3 stokjes om de 3 lossen, sluit de toer 
met een halve vaste in de bovenste losse en hecht af. 



Toer 6: hecht oranjeroze 587 (rozerood 594) aan in de hoek en *haak 
een vaste, 3 lossen en 1 vaste in dezelfde hoek, haak viermaal **3 
lossen en sla drie stokjes over en haak een vaste tussen de 3 stokjes 
van de vorige toer** en haak 3 lossen*, herhaal dat nog 3 keer tot de 
eerste vaste en sluit de toer met een halve vaste.

Toer 7: hecht paars 586 (grijs 412) weer aan in een hoek, haak 3 lossen 
en 2 stokjes,1 losse en 3 stokjes in die hoek. *Haak vijfmaal **3 stokjes 
om de 3 lossen** en 3 stokjes, 1 losse en 3 stokjes in de hoek*, herhaal 
dit twee keer en haak vijfmaal 3 stokjes om de 3 lossen, sluit de toer 
met een halve vaste in de bovenste losse en sluit de toer onzichtbaar 
en werk de draad direct mee weg. 

 

LET OP: we haken 2 meer toeren dan in het schema zijn getekend. 



Wij hebben nu 7 grannies. Heb je er meer nodig om aan de breedte van 
je deken te komen, kies dan zelf welke granny je het leukste vindt om 
nog een keer te haken.


