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Onderstaand patroon hoort bij deel 5 ‘vlaggenlijn’ bij de cursus Haken. 

Gebruikte steken:  

- losse  

- Vaste 

Materiaal: 

- Twee kleuren haakkatoen voor haaknaald nummer 3 

- Haaknaald nummer 3 

- Stompe naald 

Werkwijze voor het maken van een driehoek waarbij u meerdert: 

- Maak een opzetlus en haak 3 lossen. 

- Toer 1: Haak 1 vaste in de 1e van de 3 lossen 

- Toer 2: Haak 1 losse, dan 1 vaste en tot slot nog 2 vasten in de losse die nog aan de zijkant 

van uw werk zit. 

- Toer 3: Haak 1 losse, sla een steek over en haak daarna 3 vasten (de laatste vaste haakt u in 

de losse die aan de zijkant van uw werk zit). 

- Toer 4: Haak 1 losse, haak de rest van de toer vasten, haak tot slot in de losse aan de zijkant 

van uw werk 2 vasten. In deze toer bent u aan het meerderen 

- Toer 5: Haak 1 losse, sla 1 steek over en haak de rest van de toer vasten (de laatste vaste 

haakt u in de losse die aan de zijkant van uw werk zit). In deze toer meerdert u niet, om een 

mooie driehoek te kunnen maken (Let op: in de video wordt deze toer niet voorgedaan – 

alleen het meerderen is getoond). 

- Herhaal nu telkens om en om toer 4 en 5. De ene toer meerdert u dus en de andere niet.  

- Ga net zolang door totdat u 20 steken heeft gemeerderd.  

Werkwijze voor het maken van een driehoek waarbij u mindert. 

- Maak een opzetlus en haak 21 lossen. 

- Toer 1: Begin te haken in de 3e losse geteld vanaf de haaknaald en haak de toer vasten. 

- Toer 2: Haak 1 losse, sla de eerste steek over en haak de rest van de toer vasten. Let op: de 

laatste steek haak je in de losse die aan de zijkant van uw werk zit 

- Toer 3: Haak 1 losse, sla een steek over en haak vervolgens de volgende 2 vasten samen. 

- Haak de rest van de toer vasten tot u bij de laatste 2 steken bent aangekomen (dat zijn de 

vaste en de losse aan de zijkant van uw werk). 

- Haak de laatste 2 vasten samen (u mindert hier ook). 

- Toer 4: Haak 1 losse, sla een steek over en haak de rest van de toer vasten. Let op: de laatste 

vaste haakt u in de losse die aan de zijkant van uw werk zit. In deze toer mindert u niet, om 

een mooie driehoek te kunnen maken (Let op: in de video wordt deze toer niet voorgedaan 

– alleen het meerderen is getoond). 

- Herhaal nu telkens om en om toer 3 en 4. De ene toer mindert u dus en de andere niet.  

- Ga net zolang door tot u nog 2 steken over heeft in de punt.  
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- Haak om het meerderen en minderen goed te oefenen 5 driehoeken waarbij u mindert en 5 

driehoeken waarbij u meerdert. 

- Maak er 5 in een kleur en 5 in een andere.  

 

Afwerking: 

- Hecht de losse draden af. 

- Rijg met een stompe naald een draad door de steken aan de lange kant van de driehoeken 

om er een slinger van te maken.  

 


