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Beginnen met een magische ring
1. Leg je garen zo neer.

2. Pak het tussen je duim en wijsvinger, hou het 
vast waar het garen elkaar kruist.

3. Trek de rechterdraad door de lus met je 
haaknaald, en haak een halve vaste.

4. Begin met toer 1 van het vierkantje. Maak je 
steken om beide draadjes heen.

5. Trek aan het eindje om de ring te sluiten; zo 
zit er geen gat in je werk.

6. Sluit de toer met een halve vaste.
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Onzichtbaar afhechten
1. Sluit de laatste toer niet met een halve vaste.

2. Knip het garen en trek het door de laatste 
lus.

3. Doe het eindje door je naald.

4. Haal je naald door het eerste stokje van de 
laatste toer (sla de 3 lossen over).

5. Haal je naald door het achterste lusje van het 
laatste stokje van de toer.

6. Werk het eindje weg aan de achterkant en 
voila! Een mooi afgewerkt vierkantje.
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Een nieuwe kleur aanhechten
Een nieuwe kleur aanhechten kun je 
gemakkelijk doen met de staande steek. Hecht 
eerst je laatste toer onzichtbaar af.
Pak je nieuwe kleur en maak een schuifknoop 
op je haaknaald.

Nu kun je meteen beginnen met haken. Zo 
makkelijk is het!

Om de toer af te maken, sluit hem met een 
halve vaste in de eerste steek. Ik doe dit 
meestal alleen door het achterste lusje.

Je project blocken
Gebruik blocking matjes en spelden (ik gebruik 
die van KnitPro). Rek je vierkantje een beetje 
uit en prik hem vast op het matje. Ik doe me-
estal 4 spelden in de hoeken en 4 aan de zij-
kanten. Let erop dat je je vierkantje niet te ver 
uitrekt; de zijkanten moeten ongeveer recht zijn.

Spray je vierkantje nat met water uit een 
plantenspuit. Ik doe altijd een beetje Eucalan 
bij het water; dit hoeft niet (maar geeft wel een 
lekker geurtje). Je kunt warm of lauw warm 
water gebruiken; dan droogt je project sneller.

Als je vierkantje droog is haal je de spelden 
eruit en kun je hem van het matje verwijderen.
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Algemene tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Als je de hoeveelheid vierkantjes die je moet 
haken in een week veel vindt, maak er dan 
eentje per dag. Ik haak graag op de bank voor 
de tv met een kopje thee; voordat ik het weet 
zijn mijn vierkantjes klaar!
- Let erop dat je genoeg licht hebt als je ‘s 
avonds werkt. Je moet nog steeds goed de 
steken kunnen zien. Knijpen met je ogen is 
nooit goed en komt je werk ook niet ten goede!
- Neem pauzes als je last krijgt van je armen, 
handen of schouders. Sta af en toe even op, 
maak een klein wandelingetje, drink nog een 
kopje thee, en ga dan verder met haken. Ik 
haak meestal 1 uur achter elkaar door voordat 
ik pauze neem. Als je tijdens het haken ergens 
last van krijgt, stop dan meteen.
- Kies het meest comfy plekje in je huis om te 
haken. Zoals op de bank, die lekkere grote stoel 
bij het raam, of in je bed - zorg ervoor dat je je 
comfortabel voelt tijdens het werken.
- Werk de eindjes weg meteen als je vierkantje 
klaar is.
- Ik block mijn vierkantjes meteen nadat ik 
er een gemaakt heb. Je kunt je vierkantjes 
natuurlijk allemaal in 1 keer blocken, maar dan 
heb je wel veel block matjes en spelden nodig!
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren. Probeer verrassende 
kleurcombinaties te maken. Niets is te gek!
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).

- Geniet ervan! :)
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