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Deel 2 

 
Afkortingenlijst  
 
st – steek 
l – losse(n) 
hv – halve vaste 
v – vaste(n) 
hst – half stokje 
stk – stokje 
dstk – dubbelstokje  
ddstk – driedubbelstokje  
RvV – reliëfvaste voor 
RvA – reliëfvaste achter 
RhstkV – reliëfhalfstokje voor 
RhstkA – reliëfhalfstokje achter 
RstkV – reliëfstokje voor 
RstkA – reliëfstokje achter 
RdstkV – reliëfdubbelstokje voor 
RdstkA – reliëfdubbelstokje achter 
v.l  – voorste lus 
a.l  – achterste lus 
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[ ] Hints: zijn cursief geschreven en paarsgekleurd, ze zijn er om je te helpen en je 

verder te wijzen en je het leven makkelijker te maken, vooral voor beginners. 

Verwijzingen naar foto’s [F] worden vermeld met het corresponderende fotonummer. 

** Herhaal instructies tussen de asterisken het aantal keren dat aangegeven is. Dit is 

normaal één herhaling voor een complete zijde en zal bestaan uit meerdere 

instructies. 

( ) Herhaal instructies tussen haakjes het aantal keren dat aangegeven is. Dit is een 

lager niveau van herhaling. 

 

Speciale steken 

 
Cluster van 3 stokjes (3stkcl): Draad om naald, steek naald in aangegeven steek, 
draad om naald, haal lus op, draad om naald en haal door 2 lussen, 2 lussen op de 
naald. Draad om naald, in dezelfde steek, lus ophalen, draad om naald en door 2 lussen 
halen, 3 lussen op de naald. Draad om naald, in dezelfde steek, haal een lus op en door 
2 lussen halen, 4 lussen op de naald. Draad om naald en haal door alle lussen om de 
steek af te maken. 
 
 
3stk-samen: Draad om naald, steek naald in aangegeven steek en haal een lus op, 3 
lussen op de naald, draad om naald en haal door 2 lussen, 2 lussen op de naald. 

Draad om naald, steek naald in volgende st, haal een lus op, 4 lussen op de naald, 
draad om naald en haal door 2 lussen, 3 lussen op de naald. 
Draad om naald, steek naald in de volgende st, haal een lus op, 5 lussen op naald, 
draad om naald en haal door 2 lussen, 4 lussen op de naald. 
Draad om naald en haal door alle 4 lussen. 
 
 
2dstk-samen: 2x Draad om naald, steek naald in aangegeven steek en haal een lus op, 
4 lussen op de naald, draad om naald en haal door 2 lussen 2x, 2 lussen op de naald. 
2x Draad om naald, steek naald in de volgende st, haal een lus op, 5 lussen op de naald, 
draad om naald en haal door 2 lussen 2x, 3 lussen op de naald. 
Draad om naald en haal door alle 3 lussen. 
 
 
Mini puff st: (steek naald in aangegeven steek /ruimte, haal een lus op zo hoog als een 
v, draad om naald) 3 keer, gebruik de laatste draad om naald om door alle 6 lussen te 
halen, sluit met een l. 
 
 
2puffst-samen: Draad om naald, steek naald in aangegeven steek /ruimte, haal een 
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lus op [tot de hoogte van aangrenzende st], 4 keer (9 lussen op naald), draad om 
naald, steek naald in aangegeven steek /ruimte, haal een lus op [tot de hoogte van 
aangrenzende st], 4 keer (17 lussen op naald), draad om naald en haal door alle 17 
lussen en sluit met een l. Deze afsluitlosse telt niet als een steek. 
 
 
14. Hecht aan met een staand RhstkA om een willekeurige st [F1], RhstkA om volgende 
179 st. [F2,3] 
Sluit in staand RhstkA, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: 180 RhstkA. 
 

 
Hint: stkcl groepjes liggen op één lijn met de dstkcl van toer 10. 
 
15. Hecht aan met een staande v in een RhstkA gemaakt in 2de stk van een willekeurige 
vermeerdering van toer 13, deze zal op dezelfde lijn liggen als de dstkcl van toer 11, [F1] 
* 1 l, sla volgende 3 st over, in volgende st ((stkcl, 2 l) 2 keer, stkcl [F2], 1 l, sla volgende 3 
st over, v in volgende 8 st. *[F3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat de laatste v weg. 

Sluit in staande v, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: 96 v, 12 groepjes van 3stkcl met elk 2x 1l-ruimte en 2x 2l-ruimte. 
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16. Hecht aan met een staande v in de 6de v van een willekeurige herhaling, [F1] 
*sla volgende 2 st over, 3 stk in volgende 1l-ruimte,  
(RvV om volgende cl, 5 stk in volgende 2l-ruimte) 2 keer,  
RvV om volgende cl, 3 stk in volgende 1l-ruimte, sla volgende 2 st over, v in volgende 4 
st. *[F2,3] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat de laatste v weg. 
Sluit in de staande v, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: 48 v, 12 groepjes van 16 stk met elk 3 RvV. 
 

17.Hecht aan met een staande v in de 3de v van een willekeurige herhaling, [F1] 
*sla volgende st over, RvA om volgende 3 st, (sla volgende st over [RvV], RvA om 
volgende 5 st) 2 keer, sla volgende st over, RvA om volgende 3 st [F2], sla volgende st 
over, v in volgende 2 st.* [F3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat de laatste v weg. 
Sluit in staande v met een hv. 
Stekenaantal: 24 v, 12 groepjes van elk 16 RvA. 
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18. Hv in volgende st [1ste RvA], 3 l [telt als een stk], stk in dezelfde st, [F1] 
*(stk in volgende 4 st, 2 stk in volgende st) 3 keer, 1 l, sla volgende 2 st over, 2 stk in 
volgende st. *[F2,3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat laatste 2 stk weg. 
Sluit in top van 3l, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: 12 groepjes van 20 stk met elk 1x 1l-ruimte. 
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19. Hecht aan met een staand RstkA om laatste st van een willekeurige 20stk groep, 
[F1] 
*haak over de 1l-ruimte een 2puffst-samen in volgende 2 v van toer 17 [F2,3,4,5], RstkA 
om volgende 3 st [zorg dat je de 1ste st na de puffst niet mist], RhstkA om volgende 3 st, 
RvA om volgende 8 st, RhstkA om volgende 3 st, RstkA om volgende 3 st.* [F6,7,8] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat het laatste RstkA weg. 
Sluit in staand RstkA, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: 12 2puffst-samen, 12 groepjes van elk 8 RvA, 6 RhstkA, 6 RstkA. 
 
 

 
 
Hint: Denk erom dat de ‘werklussen’ van de 2puffst-samen aan de rechterkant ervan 
zitten. In de losse die gemaakt is om deze puffsteek te sluiten wordt niet gewerkt. 
 
 
20. Hecht aan met een staand stk in een willekeurige 2puffst-samen, [F1] 
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*3stk-samen in de volgende 3 st [F2], hstk in volgende 3 st, v in volgende 8 st, hstk in 
volgende 3 st, 3stk-samen in volgende 3 st, stk in volgende st [2puffst-samen].* [F3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat laatste stk weg. 
Sluit in staand stk met een hv. 
Stekenaantal: 12 groepjes van elk 8 v, 6 hstk, 1 stk, 2x 3stk-samen. 
 

 
21. Haak 3 l [telt als een stk] [F1], stk in volgende st,  
*hstk in volgende 3 st, v in volgende 8 st, hstk in volgende 3 st, stk in volgende 3 st. 
*[F2,3] 
Herhaal vanaf * tot * 12 keer, laat laatste 2 stk weg. 
Sluit in top van 3l, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: 96 v, 72 hstk en 36 stk (204 st in totaal). 
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22. Hecht aan met een staande v in 1ste v van een willekeurige herhaling, [F1] 
*sla volgende 3 st over, haak in volgende st ((2dstk-samen, 1 l) 4 keer, 2dstk-samen), 
sla volgende 3 st over, v in volgende 44 st. *[F2,3] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste v weg. 
Sluit in staande v, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 44 v, 5x 2dstk-samen en 4x 1l-ruimte. 

 
23. Hecht aan met een staande v in 43ste [één na laatste] v van een kant, [F1] 
*sla volgende st over [laatste v], mini puffst tussen laatste v en 2dstk-samen [F2,3], (1 l, 
sla volgende st over, mini puffst in volgende 1l-ruimte) 4 keer, 1 l, sla volgende st over, 
mini puffst tussen 2dstk-samen en 1ste v, sla volgende st over [1ste v], v in volgende 42 
st.* [F4,5] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste v weg. 
Sluit in staande v, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 42 v, 6 mini puffst en 5x 1l-ruimte 
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Hint: maak je geen zorgen als je haakwerk krult bij de v stukken, alles trekt weer recht 
in het volgende deel. 
 
 
24. Hecht aan met een staande v in de 40ste v van een willekeurige kant, [F1] 
*sla volgende 2 st over, 3 stk tussen laatste v en mini puffst,  
(sla volgende mini puffst over, 3 stk in volgende 1l-ruimte) 5 keer,  
sla volgende mini puffst over, 3 stk tussen laatste mini puffst en 1ste v,  
sla volgende 2 st over, v in volgende 38 st.* [F2,3] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste v weg. 
Sluit in staande v, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 38 v en 21 stk. 
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25. Hecht aan met een staand hstk in laatste v van een willekeurige kant [P1], hstk in 
volgende 3 st, 
*(RdstkV om volgende mini puffst van toer 23, sla volgende st over, hstk in volgende 2 
st) 2 keer,  
RdstkV om volgende mini puffst, sla volgende st over, in volgende st (2 hstk, stk, 2 hstk) 
[hoek gevormd],  
(sla volgende st over, RdstkV om volgende mini puffst van toer 23, hstk in volgende 2 
st) 3 keer, [F2,3] 
hstk in volgende 5 st, v in volgende 30 st, hstk in volgende 7 st.* [F4] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste 4 hstk weg. 
Sluit in staand hstk, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 30 v, 26 hstk, 6 RdstkV en 1 hoek stk. 

 
 
 
 
 
Einde deel 2 


