
  



LADY IN RED 

Materiaal: Scheepjes Cocktail rood (7683) 2 bollen, haaknaald nr. 3 ½. 

Stekenverhouding: 20 stokjes en ca. 10 toeren, zijn ca. 10 x 10 cm. Controleer dit en gebruik zo nodig 

een andere haaknaald. 

Gebruikte steken:  

Lossen, halve vasten, vasten, stokjes. 

Werkwijze: 

Haak 5 lossen en sluit deze met een halve vaste tot een ring. 

1e toer: haak 8 vasten in de ring. Sluit deze en elke volgende toer met een halve vaste. 

2e toer: haak op elke vaste 2 stokjes, = 16 stokjes. Het eerste stokje van elke toer vervangen door 3 

lossen. 

3e toer: *1 vaste in het eerste stokje, 2 vasten in het volgende stokje, herhaal vanaf *, = 24 vasten. 

4e toer: *1 stokje in elk van de eerste 2 vasten, 2 stokjes in de volgende vaste, herhaal vanaf *, = 32 

stokjes. 

5e toer: *1 vaste in elk van de eerste 3 stokjes, 2 vasten in het volgende stokje, herhaal vanaf *, = 40 

vasten. 

6e toer: *1 stokje in elk van de eerste 4 vasten, 2 stokjes in de volgende vaste, herhaal vanaf *, = 48 

stokjes. 

Haak op deze manier verder met steeds in elke toer vasten of toer stokjes 1 steek meer tussen de 

meerderingen. Er wordt dus afwisselend 1 toer vasten en 1 toer stokjes gehaakt. Als er 96 stokjes zijn 

(=12 toeren) als volgt verder haken: 

13e toer: vasten, meerder in deze toer verdeeld 4 vasten, = 100 vasten. 

14e toer: stokjes. 

15e toer: stokjes. 

16e toer: 4 lossen, *1 stokje overslaan, 1 stokje op het volgende stokje, 1 losse, herhaal vanaf *. 

Herhaal hierna steeds de 15e en 16e toer tot 20 cm totale hoogte.  

Haak nog een afwerkrand als volgt: 3 lossen, *5 stokjes op het volgende stokje, sla 1 stokje over, 

herhaal vanaf *. Sluit de toer. 


