
 

  



332 - PLAID VAN SILVI * 

Materiaal: Silvi paars (25) 6 bollen en multi (5) 4 bollen, haaknaald nr. 6. 

Stekenverhouding: Lossen, halve vasten, vasten, stokjes. 1 blok is 18 x 18 cm. Controleer dit, gebruik 

anders een andere haaknaald. 

Werkwijze: 

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

1e toer: 1 losse, *3 lossen, 1 vaste in de ring, herhaal vanaf * nog 2x vanaf *, 3 lossen. Sluit de toer 

met een halve vaste in de 1e losse, = 4 lossenboogjes. 

2e toer: 1 losse, haak in elke lossenboog: 1 vaste, 4 stokjes, 1 vaste, sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e losse, 2 lossen. 

3e toer: haak aan de achterkant *tussen de 2 middelste steken van de vorige toer, om de 

lossenboogjes van de 1e toer: 1 vaste, 5 lossen, herhaal vanaf * nog 3x, sluit deze en elke volgende 

toer met een halve vaste. 

4e toer: 1 losse, haak om elk lossenboogje: 1 vaste, 8 stokjes, 1 vaste. 

5e toer: *4 lossen, haak achter het werk tussen de 2 middelste steken van het bloemblaadje van de 

vorige toer 1 vaste, 4 lossen, 1 vaste van achter tussen 2 bloemblaadjes van de vorige toer, herhaal 

nog 3x vanaf *. Er zijn nu 8 boogjes. 

6e toer: haak om elk boogje van de vorige toer: 1 vaste, 6 stokjes, 1 vaste. 

Verder met donkerpaars: 

7e toer: 7 lossen, *tussen de volgende 2 bloemblaadjes 1 stokje – 3 lossen – 1 stokje haken, 4 lossen, 

1 stokje tussen de volgende 2 bloemblaadjes, 4 lossen, herhaal 2x vanaf *, haak tussen de volgende 2 

bloemblaadjes 1 stokje – 3 lossen, 1 stokje haken, 4 lossen en sluit de toer met een halve vaste in de 

3e beginlosse. 

8e toer: 3 lossen, 5 stokjes om de lossenboog, *1 stokje op stokje, 6 stokjes om de 3 lossenboog (= 

hoek), 1 stokje op stokje, 5 stokjes om de 4-lossenboog, 1 stokje op stokje, 5 stokjes om de 4-

lossenboog, herhaal 2x vanaf *, 1 stokje op stokje, 6 stokjes om de 3-lossenboog, 1 stokje op stokje, 5 

stokjes om de 4-lossenboog en sluit de toer met een halve vaste in de 3e beginlosse. 


