
Sascha Blase-van Wagtendonk

KANT HAKEN 
Het haken van kant geeft elk ontwerp een fraai en luchtig karakter. Dit 
boek staat boordevol haakpatronen; van stijlvolle sjaals en romantische 

accessoires tot woondecoraties. Blogster Sascha geeft tips voor het haken 
van kant en laat zien hoe je de haakpatronen op verschillende  

manieren kunt toepassen. Er wordt gebruik gemaakt van zowel dunne als 
dikkere garens, er is namelijk heel veel variatie mogelijk. Elk patroon wordt 
ondersteund met stap-voor-stap beschrijvingen, een haakschema en sfeer- 
foto’s. Geschikt voor haaksters van alle niveaus! Ontdek hoe leuk en veel- 

zijdig kant haken is!
 

Kijk op www.alasascha.com voor meer informatie.

www.kosmosuitgevers.nl
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Utrecht/Antwerpen
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ZWIERIGE 
poncho 

Deze poncho is een genot om te maken en te 
dragen! Maak een chique zwarte poncho voor 
over een avondjurk of kies juist een leuk ca-
sual kleurtje voor op een spijkerbroek, de mo-
gelijkheden zijn eindeloos. Deze poncho is ge-
schikt voor dames met maat S tot en met XL. 

MaTerIalen: 
Sokkenwol voor nld 2-3 mm  
Ik gebruikte ongeveer 800 m 

Regia.
Haaknaald 6 mm

TIP:
Wil je dat de poncho meer lengte 
krijgt? Voeg dan meer herhalingen 

toe aan toer 35-42. 

Toer 1  start met 84l, 1hv in de 1e l om de ring te 
sluiten (let op dat de ketting niet gedraaid is).
Toer 2-20 2l (telt niet als eerste st voor het 
gehele patroon), 1st in elke steek rondom, hv in 
eerste st. (84)
Toer 21 2l *1 v-steek, sla 1st over*, herhaal van * 
tot * rondom, hv in eerste v-steek.(42 v-steken) 
Toer 22-23 2l, 1 v-steek in zelfde v-steek, 1l, *1 
v-steek in volgende v-steek, 1l*, herhaal van * tot * 
rondom, hv in eerste v-steek. (42 v-steken)

V-steek: in 1 steek: 1st, 1l, 1st.
Dubbele v-steek: in 1 steek: 2st, 1l, 2st. 
Driedubbele v-steek: in 1 steek: 3st, 1l, 3st. 
Vierdubbele v-steek: in 1 steek: 4st, 1l, 4st. 
Vijfdubbele v-steek: in 1 steek: 5st, 1l, 5st. 

leT OP: wanneer een v-steek in een v-steek 
wordt gehaakt, wordt hiermee bedoeld dat deze 
in de ruimte van 1l van de v-steek wordt gemaakt, 
hetzelfde geldt voor de dubbele, driedubbele, 
vierdubbele en vijfdubbele v-steek. 

Moeilijkheidsgraad:
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nostalgisch
zeePZAKJE

Dit is waarschijnlijk het meest nostalgische 
project in dit boek. Je kunt dit ontwerp  

natuurlijk helemaal hip en eigentijds maken, 
of juist klassiek zoals bij oma in de linnen-
kast. Dit kanten lapje, met een mooi bloe-

menmotief, tover je simpel om tot een schat-
tig zeep- of cadeauzakje. Leuk om cadeau 
te geven of in de badkamer of het toilet te 

zetten. Of vul het bijvoorbeeld met een tulen 
zakje met wat lavendel erin en je  hebt een 

decoratieve geurverfrisser! 

MaTerIalen: 
Katoenen garen voor nld 2,5-3,5 
mm in 3 verschillende kleuren.  
Ik gebruikte ongeveer 50 m 

Catania.
Haaknaald 2,5 mm

Eventueel een stukje lint om het 
zakje mee dicht te knopen. 

Moeilijkheidsgraad:
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2st in volgende st, 1st, 2st in volgende st, 2l, sla 
2l over, 1st, 2l, sla 2l over, 3stsh, 3l, sla 2l over, 
3st. (38) 
Toer 4 2l, 2st, 2l, sla 3l over, 1st, 2l, sla 2l over, 
2st in volgende st, 2l, sla 2l over, 5st, 1l, sla 1l 
over, 2st, 1l, sla 1l over, 5st, 2l, sla 2l over, 2st in 
volgende st, 2l, sla 2l over, 1st, 2l, sla 3l over, 3st. 
(38) 
Toer 5 2l, 2st, sla 2l over, 1st in volgende st, 3l, 
sla 2l over, 1st, 3st in volgende st, 2l, sla 2l over, 
2stsh, 1st, 2stsh, 2l, sla 1l over, 2st, 2l, sla 1l over, 
2stsh, 1st, 2stsh, 2l, sla 2l over, 3st in volgende st, 
1st, 3l, sla 2l over, 1st in volgende st, sla 2l over, 
3st. (38) 
Toer 6 2l, 2st, 2l, sla 1st en 3l over, 1st in volgen-
de st, 2st in volgende st, 1st, 2st in volgende st, 
3l, sla 2l over, 3stsh, 3l, sla 2l over, 2st, 3l, sla 2l 
over, 3stsh, 3l, sla 2l over, 2st in volgende st, 1st, 
2st in volgende st, 1st, 2l, sla 3l en 1st over, 3st. 
(38) 
Toer 7 2l, 2st, 1l, sla 2l over, 6st, 2l, 1st in ruimte 
van 3l, 2l, sla 1st over, 1st in volgende ruimte van 
3l, 2l, 2st, 2l, 1st in ruimte van 3l, 2l, sla 1st over, 
1st in volgende ruimte van 3l, 2l, 6st, 1l, sla 2l 
over, 3st. (38) 

Toer 8 2l, 2st, 2l, sla 1l over, 2stsh 3 keer, 2l, sla 
2l over, 1st in volgende st, 2l, sla 2l over, 3st in 
volgende st, 2l, sla 2l over, 2st, 2l, sla 2l over, 3st 
in volgende st, 2l, sla 2l over, 1st in volgende st, 
2l, sla 2l over, 2stsh 3 keer, 2l, sla 1l over, 3st. (38) 

Herhaal Toer 3-8 tot je de gewenste lengte bereikt, 
maar zorg dat je eindigt met Toer 3. Voor het voor-
beeld heb ik in totaal 135 toeren gehaakt. De sjaal 
werd daarmee 18 cm breed en 180 cm lang.

Blaadjessjaal
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TIP:
Deze omslagdoek kun je niet groter of kleiner 
maken door meer of minder toeren te haken, 

aangezien het patroon dit precieze aantal toeren 
vereist. Je kunt de omslagdoek echter wel groter 

of kleiner maken door een grotere of kleinere 
haaknaald te gebruiken. Voor het beige exem-

plaar (zie detail op p. 81) gebruikte ik een 8 mm 
haaknaald, de afmetingen zijn 130 cm breed x 

50 cm hoog. Voor de roze omslagdoek gebruikte 
ik een 10 mm haaknaald, deze is 150 cm breed x 

60 cm hoog geworden.
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Knuffel
kantje

Dit is een zeer knuffelbaar kantje, een  
schattig beertje met kanten lijf. Door te  

variëren in kleuren en eventueel accessoires 
is dit beertje prima geschikt voor zowel  

jongens als meisjes. Leuk om te maken en 
nog veel leuker om te geven!

MaTerIalen: 
Acrylgaren voor 3-4 mm 

Ik gebruikte 1 bol (133 m) SMC 
Bravo voor het effen beertje en 
een halve bol Bravo van 2 ver-

schillende kleuren voor het 
andere kleur doekje.

Haaknaald 3 mm en 5 mm
Stekenmarkeerder

Fiberfill-vulling
2 zwart met blauwe veiligheids-

oogjes, 12 mm 
1 zwart of roze veiligheidsneusje, 

15 mm

dvst = dubbele v-steek: in 1 steek: 
2st, 1l, 2st.

hoofd en lijfje 
Met haaknaald 3 mm.
toer 1 start met een magische ring (uitleg op p. 
11), 6v in de ring. (6)

let op: plaats de stekenmarkeerder in de eerste 
v en blijf dat steeds herhalen aan het begin van 
elke toer.

Toer 2 2v in elke v rondom. (12)
Toer 3 *1v, 2v in volgende v, herhaal van * tot * 
rondom. (18)
Toer 4 *2v, 2v in volgende v, herhaal van * tot * 
rondom. (24)

Moeilijkheidsgraad:



9594

Allereerst een dikke-dankjewel-knuffel voor mijn 
lieve man en kinderen, die mij fantastisch hebben 
gesteund tijdens deze leuke maar ook stressvolle 
periode van het maken van dit boek.
Ook wil ik heel graag Ans Baart en Colette 
Hendriks bedanken, die elk patroon stukje voor 
stukje hebben nageplozen, gecorrigeerd en getest; 
Dames, jullie zijn een geweldige steun geweest! 
Daarnaast stond er nog een fantastisch team van 
trouwe testers achter mij om alle foutjes en on-
duidelijkheden uit de patronen te halen: Monique 
Schut, Eveline Trap, Bianca van der Maarel, Corina 
van Krieken, Esther Zweers, Diane van Lier-Noor-
denbos, Karin Frenzen en Marjo van den Berg, 
bedankt voor jullie geweldige inzet!
Nog een groot dankjewel voor Jeanet Jaffari,  
www.blij-dat-ik-brei.blogspot.nl, voor je betrokken-

heid en het verstrekken van jouw prachtige garens. 
En natuurlijk groothandel G. Brouwer die de rest 
van de garens gesponsord heeft.
Verder ben ik ontzettend dankbaar voor het prach-
tige model in dit boek; mijn schoonzusje Anne 
Streutker.
Ook mijn ouders, schoonouders, broer, zwagers, 
schoonzusjes, familie en collega’s wil ik bedanken 
voor jullie steun, interesse en het luisteren naar 
verhalen over een boek waar jullie geen snars van 
begrijpen!
En tot slot natuurlijk; bedankt Kosmos Uitgevers en 
haar fantastische medewerkers voor het vertrouwen 
dat jullie in mij gesteld hebben en de mogelijkheid 
die jullie mij gegeven hebben om deze droom waar 
te mogen maken.

dankwoord

Dit patroon is een varia-
tie op de doily, beschre-
ven op p. 42 en verder. 
Deze dromenvanger is 
gemaakt met 12 ver-
schillende kleuren garen. 
Haak de doily volgens 
het patroon, alleen met 
een iets grotere haak-
naald, namelijk 3,5 mm. 
Bij de laatste toer ga je 
steeds tussen elke v met 
de 3 lossen om de ring 
heen. Neem tot slot 3 
korte stukjes garen. Sla 
deze op 3 verschillende 
punten dubbel om de 
ring, rijg over de uitein-
des wat kralen en beves-
tig met een leerklem de 
veertjes onder de kralen. 
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