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Als kind en tiener tekende en naaide ik wel 
eens, maar met wolletjes en draadjes deed ik 
toen nog niet zo veel. Tot ik in 2016 zwanger 
was van onze dochter en me erg verveelde. 
Van mijn moeder kreeg ik wat garen en een 
haaknaald. Eerst begreep ik er niet zoveel 
van, dan startte ik met 10 steken en had ik er 
na een paar toeren opeens 15. Maar na een 
paar keer goed oefenen had ik de slag te 
pakken. En toen ging het snel! Want ik wilde 
iets haken waar geen patroon van was, en 
dus deed ik maar gewoon wat, en dat lukte 
nog ook! Tsja, en toen was ik om. Ik ontwierp 
leuke dingetjes voor ons babymeisje Ninthe, 
voor mezelf, en voor in huis. In 2018 trok ik 
de stoute schoenen aan en deed mee aan 
het eerste seizoen van de haakwedstrijd van 
Wolplein. Daarna ontwierp ik een hele leuke 
granny cal via mijn website. Weer wat later 
mocht ik patronen gaan ontwerpen voor 
gekophaken.nl. Ik geniet ontzettend van het 
bedenken van iets nieuws, het haken ervan, 
het uitwerken van het patroon, en dan daar-
na zien dat het door iemand anders gehaakt 
en gewaardeerd wordt. Zo gaaf! 

Op een gegeven moment had ik een stille 
wens om eens een haakboek te maken. Ik 
dacht er al een poosje over na, keek op 
websites van uitgevers, maar durfde de stap 
nog niet te zetten. Want, wat als…? En toen 
kwam het zomaar vanzelf mijn kant op! Zo 
leuk en bijzonder! Al snel mocht ik langsko-

men bij Forte Creatief. Samen werden we 
heel enthousiast van alle mogelijkheden en 
plannen. Het idee was om een haakboek te 
maken met granny’s als basis. Wat een leuke 
uitdaging was voor mij; ik had namelijk al een 
paar grannydekens ontworpen en vond dat 
heel erg leuk om te doen.

En hier is het resultaat! Een vrolijk en kleur-
rijk haakboek vol met patronen die in de 
basis allemaal bestaan uit granny’s. Het zijn 
hele diverse patronen geworden. Zo staan 
er projecten in die je kunt dragen, zoals een 
sjaal en een tas. Maar ook woonaccessoires 
als een kussen en dekens. En omdat ik zelf 
kinderen heb, wilde ik ook heel graag een 
aantal specifieke dingen voor baby’s en 
kindjes maken, zoals de speelkubus en het 
wiegdekentje. 
Ik hoop dat je veel plezier en vrolijkheid 
beleeft aan mijn boek. Dat je geniet van de 
kleurrijke foto’s, van de diverse patronen en 
van de handige teltekeningen bij veel patro-
nen. Laat je het zien als je iets uit mijn boek 
haakt? Dat zou ik heel speciaal vinden! Je 
vindt me op Instagram (@vrolijkhaakmeisje)  
en op Facebook  (facebook.com/vrolijkhaak-
meisje). Gebruik de hashtag #vrolijkegranny- 
squareshaken zodat ik je berichtje makkelijk 
terug kan vinden. Ik kijk er naar uit!

Voorwoord

Liefs JantineLiefs Jantine
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Haaksteken

Lossen 
Begin met een opzetlus. Sla de draad om de naald en trek deze door de lus. Dit is de eer-
ste losse. Sla de draad weer om de naald en haal deze door de lus op de naald. Herhaal dit 
tot je het juiste aantal lossen hebt gehaakt.

Ketting sluiten
Om een lossenketting te sluiten maak je 1 halve vaste, dit gaat als volgt: steek de haak-
naald in de eerste losse van de ketting. Sla de draad om de naald en haal deze door de 
beide lussen om de naald.

Magische ring
Maak een lus door het korte uiteinde van de draad achter de draad die aan de bol zit te 
leggen. Haal met de haaknaald de draad door de lus. Sla de draad om de naald en haal 
deze door de lus op de naald. Nu kun je beginnen met het haken van vasten in de ring. 
Als je het juiste aantal vasten hebt gehaakt, trek je aan het uiteinde van de draad tot je 
een dichte cirkel van vasten hebt.

Halve vasten
Steek de haaknaald in de steek. Sla de draad om de naald, haal de draad in een keer door 
de steek en door de lus op de naald.

beide lussen om de naald.

Magische ring

een dichte cirkel van vasten hebt.

Halve vasten
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Vasten
Steek de haaknaald in de steek (of in de losse, of in de magische ring). Sla dan de draad 
om de naald, haal de draad op, sla de draad nogmaals om de naald en haal deze nu door 
beide lussen op de naald.

Vasten (en andere steken) meerderen
Om te meerderen, haak je 2 (of meer) v in 1 steek van de vorige toer. In mijn patronen 
worden de meerderingen aangegeven op de volgende manier: 2 vasten in één steek. Voor 
halve stokjes, stokjes en dubbele stokjes werkt dit op dezelfde manier.

Vasten samenhaken
Om te minderen, haak je 2 vasten samen als volgt: steek de haaknaald in de volgende 
vaste, sla de draad om de naald en haal de draad op. Steek de naald in de volgende steek, 
haal de draad op. Sla de draad om de naald en haal deze door alle 3 de lussen op de naald.

Halve stokjes
Sla de draad om de naald en haal de naald door de eerstvolgende steek. Sla de draad 
nogmaals om de naald en haal de draad door de steek op de naald. Je hebt nu 3 lussen op 
de naald. Sla de draad weer om de naald en haal deze in één keer door de 3 lussen. 

Vasten (en andere steken) meerderenVasten (en andere steken) meerderen

Vasten samenhaken
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Stokjes
Sla de draad om de naald en haal de naald door de eerstvolgende steek. Sla de draad nog-
maals om de naald en haal de draad door de steek op de naald. Je hebt nu 3 lussen op de 
naald. Sla de draad weer om de naald en haal deze door de eerste 2 lussen op de naald. 
Sla de draad weer om de naald en haal deze door de laatste 2 lussen op de naald. 

Dubbele stokjes
Sla de draad 2 keer om de naald en haal de naald door de eerstvolgende steek. Sla de 
draad om de naald en haal de draad door de eerste steek op de naald. Je hebt nu 4 lussen 
op de naald. *Sla de draad weer om de naald en haal de draad door de eerste 2 lussen op 
de naald. Herhaal dit vanaf het * nog 2 keer.

(Halve) stokjes samenhaken
Om te minderen, haak je 2 steken samen. 
Bij halve stokjes gaat dit als volgt: sla de draad om de naald, steek de haaknaald in de 
volgende steek, sla de draad om de naald en haal de draad op. Sla de draad weer om de 
naald, steek de haaknaald in de volgende steek, sla de draad om de naald en haal de draad 
op. Sla de draad om de naald en haal door alle lussen op de naald.
Bij stokjes gaat het zo: sla de draad om de naald, steek de haaknaald in de volgende steek, 
sla de draad om de naald en haal de draad op. Sla de draad om de naald en haal door twee 
lussen op de naald. Sla de draad weer om de naald, steek de haaknaald in de volgende 
steek, sla de draad om de naald en haal de draad op. Sla de draad om de naald en haal 
door twee lussen op de naald. Sla de draad om de naald en haal door alle lussen op de 
naald.
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Kleur wisselen
Als je wilt wisselen van kleur, haak dan de steek vóór de kleurwisseling tot het punt waar-
op je 2 lussen op de naald hebt. Knip de eerste kleur af en sla de nieuwe draad over de 
naald. Maak de steek af in de nieuwe kleur.

Afhechten
Om de draad af te hechten, knip je deze op ongeveer 10 centimeter van het werk af. Haal 
de draad door de laatste lus en trek aan. Steek de draad door enkele steken aan de ach-
terkant van je werk en steek hem daarna terug door een aantal steken. Je gaat dus heen 
en terug met je draad. Knip hem daarna kort af.
Soms hecht ik al hakende de draden af. Dat beschrijf ik bij de patronen.

Kreeftsteek
Bij de kreeftsteek haak je vasten, maar in plaats van dat je naar links werkt, werk je naar 
rechts. Sla de draad om de naald, steek de naald in de steek rechts van de huidige steek. 
Sla de draad om de naald en haal de draad op. Sla de draad om de naald en haal door 
beide lussen op de naald. Ga zo door aan de rechterkant.

Moesjes
Sla de draad om de naald, steek de haaknaald in de steek, haal de draad op. Herhaal dit 
nog twee keer. Haal de draad door alle 7 lussen op de naald.

Moesjes
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Reliëfstokje voor
Het reliëfstokje voor lijkt op een stokje, maar je steekt je haaknaald hierbij niet in de steek, 
maar om de steek. Dit gaat als volgt: sla de draad om de naald, steek de naald van rechts 
naar links aan de voorkant van je werk achter het stokje van de vorige toer langs, haal de 
draad op en maak het stokje verder af.

Groepjes van samengehaakte stokjes
Om een mooi bobbeltje te haken gebruik ik groepjes van samengehaakte stokjes. Je haakt 
dan in één steek meerdere stokjes samen. Bijvoorbeeld: haak 3 samengehaakte stokjes in 
de volgende steek. Dit gaat dan als volgt: sla de draad om de naald, steek de naald in de 
volgende steek, sla de draad om de naald en haal de draad op. Sla de draad om de naald 
en haal door de eerste twee lussen op de naald. *Sla de draad om de naald, steek de naald 
in dezelfde steek, sla de draad om de naald en haal de draad op. Sla de draad om de naald 
en haal door de eerste twee lussen op de naald.* Herhaal wat tussen * staat nog een keer. 
Sla de draad om de naald en haal door alle lussen op de naald. Je hebt nu een groepje van 
samengehaakte stokjes gehaakt.
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