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GEHAAKT BLOKKENKLEED 

Maak van te voren een tekening van hoe je kleed moet 

worden. Kleur hem in om de goede kleurencombinaties te 

kunnen haken. 

 

Haak 4 lossen sluit met een hV. tot een ring. 

1e toer: Haak 3 lossen en 1V in de ring, 1L, 1V in de ring. 

2e toer: Haak 3 lossen. Haak steeds 1V in elke lossenboog  van 

de vorige toer afgewisseld met 1L. In de laatste boog 

van de vorige toer haak je 1V, 1L, 1V. 

3e toer: Begin steeds met 3 lossen en haak steeds 1V in elke lossenboog  van de vorige toer afgewisseld met 

1L. In de laatste boog van de vorige toer haak je 1V, 1L, 1V. 

4e toer: Ga zo door tot de gewenste grootte. Haak in de laatste boog van de vorige toer 1V, 1L, 1V en 1L. 

Wissel van kleur. 

5e toer: Haak 1L. Haak steeds 1V in elke lossenboog  van de vorige toer afgewisseld met 1L. In de op 1 na 

laatste boog van de vorige toer haak je 1V. Haak 1V in de laatste boog.  

6e toer: Haak 1L. Haak 1V in de eerste lossenboog (dus over de 2V heen). Haak steeds 1V in elke lossenboog  

van de vorige toer afgewisseld met 1L. Haak steeds in de op 1 na laatste boog van de vorige toer 1V. 

Haak 1V in de laatste boog.  

7e toer: Haak verder tot er geen steken meer zijn. 

8e toer: Haak een rand om het vierkant van om en om lossen en vasten. 

9e toer: Haak de vierkanten aan elkaar met om en om lossen en vasten. 

Als je kleed groot genoeg is kun je rondom een brede rand haken van meerdere rijen lossen en vasten om en 

om. Haak op de hoeken 3x 1V, 1L in 1 lossenboog. 


