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Onderstaand patroon hoort bij deel 9 ‘granny’ bij de cursus Haken. 

Gebruikte steken: 

- Losse 

- Halve vaste 

- Stokje 

Materiaal: 

- Katoen of wol in verschillende kleuren 

- In het voorbeeld is gebruik gemaakt van wolmix van wol en acryl voor naalddikte 4mm (ho 

dikker het garen, hoe groter je granny. 

- Haaknaald in de maat passend bij uw garen 

- Stompe naald. 

Werkwijze: 

- Maak een opzetlus en haak 4 lossen. 

- Sluit die tot een rondje door een halve vaste in de eerste losse te haken. 

- Toer 1: Haak 2 lossen en dan 2 stokjes waarbij u de draad door het rondje haalt dat u net 

heeft gemaakt.  

- U haakt de stokjes dus om de lossen van het rondje heen. 

- *Haak daarna 3 lossen en vervolgens 3 stokjes (weer de draad door het rondje halen) 

- Herhaal vanaf * nog 2 keer.  

- Na de laatste 3 stokjes haakt u nog 3 lossen en vervolgens sluit u de toer met een halve 

vaste in de 2de losse die u helemaal aan het begin van de toer heeft gehaakt.  

 

- Toer 2: Kies eventueel een andere kleur garen en haak dan 3 lossen. 

- * Vervolgens haakt u 3 stokjes in het gat onder de 3 lossen en tussen de stukjes van de 

vorige toer.  

- Haak daarna 3 lossen en dan weer 3 stokjes in hetzelfde gat.  

- Haak dan 1 losse.  

- Herhaal dit nog 2 keer vanaf *. 

- Haak tot slot na de laatste losse die u heeft gehaakt, eerst 3 stokjes in het laatste gat, dan 3 

lossen en daarna 2 stokjes.  

- Sluit de toer een met een halve vaste in de 2de losse die u aan het begin van de toer heeft 

gehaakt. 

 

- Toer 3: Kies eventueel een andere kleur garen en haak dan 2 lossen. 

- Haak dan 2 stokjes in het gat onder de losse direct naast de 2 lossen die u net heeft gehaakt. 

- Haak daarna 1 losse. * 

- Vervolgens haakt u in het gat onder de losse en tussen de stokjes van de vorige toer 3 

stokjes. 

- Haak daarna 3 lossen en dan weer 3 stokjes in hetzelfde gat. 
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- Haak dan weer 1 losse. 

- Daarna haakt u in het gat onder de losse en tussen de stokjes van de vorige toer 3 stokjes. 

- Herhaal nog 2 keer vanaf *. 

- Haak daarna in het eerstvolgende gat: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes. 

- Haak dan 1 losse en sluit de toer met een halve vaste in de 2de losse die u aan het begin van 

de toer heeft gehaakt.  

 

- Toer 4: Kies eventueel een andere kleur garen en haak dan 3 lossen. 

- Vervolgens haakt u in het gat onder de losse en tussen de stokjes van de vorige toer 3 

stokjes.  

- Haak daarna 1 losse. * 

- Haak vervolgens in het gat onder de lossen en tussen de stukjes van de vorige 3 stokjes. 

- Haak daarna 3 lossen en dan weer 3 stokjes in hetzelfde gat. 

- Haak dan 1 losse en weer 3 stokjes in het eerstvolgende gat, doe ditzelfde nog een keer. 

- Haak dan weer 1 losse. 

- Herhaal nog 2 keer vanaf *. 

- Haak dan in het eerstvolgende gat: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes. 

- Daarna haakt u een losse en 2 stokjes in het eerstvolgende gat. 

- Sluit de toer met een halve vaste in de 2 losse die u aan het begin van de toer heeft gehaakt. 

 

- Toer 5: (u kunt ook al stoppen bij toer 4, als u de granny groot genoeg vindt) kies eventueel 

een andere kleur garen en haak dan 2 lossen. 

- Haak dan 2 stokjes in het gat onder de losse direct naast de 2 lossen die je net heeft gehaakt. 

- Haak daarna 1 losse en 3 stokjes in het eerstvolgende gat. 

- Haak weer een losse. * 

- Vervolgens haakt u in het gat onder de lossen en tussen de stokjes van de vorige toer 3 

stokjes. 

- Haak daarna 3 lossen en dan weer 3 stokjes in hetzelfde gat. 

- Haak dan 1 losse en weer 3 stokjes in het eerstvolgende gat, dit laatste doet u in totaal 3 

keer. 

- Haak dan weer 1 losse.  

- Herhaal nog 2 keer vanaf * 

- Haak in het eerstvolgende gat: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes. 

- Daarna haakt u 1 losse en 3 stokjes in het dan volgende gat. 

- Sluit de toer met 1 losse en dan een halve vaste in de 2de losse die u aan het begin van de 

toer heeft gehaakt. 

Afwerking 

- Hecht alle draadjes af. 

- Als u een heleboel granny’s heeft, kunt er bijvoorbeeld een kussen of deken van maken. De 

granny’s kunt u aan elkaar naaien of aan elkaar haken met vasten.  

 

 

 

 


