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In dit voorbeeld is anderhalve bol Scheepjes Pittsburg gebruikt en een halve bol Tweed van de 
Zeeman. Met naald 8 opgezet en daarna verder gegaan met 7. 

Benodigd:
7 & 8mm haaknaald of de maten voor het garen.
Garen voor naald 8. 
Naald om af te hechten
Schaar.

De speciale steek: VSSH – Vaste met Stokje SamenHaken
Steek de naald in de volgende steek. Draad over naald slaan en haal terug door 1 lus. Nu heb je 2 
lussen op je naald. Sla weer de draad over je naald en nu weer de naald in dezelfde steek steken. 
Weer draad over je naald, terughalen, je hebt nu 4 lussen op je naald en weer draad over je naald nu 
in 1x door de 4 lussen halen. 

*******We gaan beginnen!*******

De opzet
TIP 1: Haak de opzet losse met 1 naald groter dan normaal. Anders gaat je werk trekken.
TIP 2:  Wil je een kleinere (voor een kind) of grotere maat maken, haak dan minder of meer lossen.

Haak 75 lossen 

TIP 3: Als je deze gehaakt hebt, hang dan de sliert over je hoofd met de zijkanten langs je gezicht. 
Dan weet je ongeveer of de lengte goed is. 
 



Het patroon
Nog steeds met 1 grotere maat haaknaald haken. 
Rij 1: Haak een stokje in de 3de losse vanaf de naald. Haak stokjes tot het einde in elke steek. 

Nu met de juiste maat haaknaald haken

Rij 2 : Haak 2 lossen en keer je werk. Haak een stokje in dezelfde steek van de 2 losse. Haak weer 
stokje in elke steek tot aan het einde en keer je werk. 

Rij 3- 4: Haak hetzelfde als rij 2

Rij 5: Wissel van kleur als je dat wilt aan het einde van de vorige rij, 1 losse, keer je werk en dan 
VSSH haken in elke steek tot aan het einde.

Herhaal rij 2 tot en met 4 in totaal vijf keer. 
Hecht af. 

Leg de lap neer met de goede kant naar binnen. Je kijkt nu dus tegen de “binnenkant” aan. En maak
1 kant, de achterkant, vast met een rij halve vasten.

Vlecht 2 koordjes en maak die vast.

TIP 4:  Blijkt het dat je hoodie toch erg lang is geworden dan kan je net zoals mijn foto's hier een 
deel aan de voorkant ook dicht maken. Dan heb je tegelijkertijd een colshawl met een hoodie. 

Veel plezier ermee!
Diana

Ik zie graag jullie foto's van jullie hoodie en als je wilt plaats ik deze op de website met jouw naam en/of website erbij. 
Mail je foto naar: info@dianaswereld.nl 
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