Haken is Hip ~ Granny Square
Basiskennis: als je lossen, stokjes en halve vasten kunt haken, kun je ook een granny square
haken!
Maar wel even een waarschuwing: pas op, het haken van granny squares is ZEER verslavend ;-)
Gebruikte steken (tussen haakjes de afkorting):
losse (l)
stokje (st)
halve vaste (hv)
Je kunt een granny square in 1 kleur haken, maar ook in meerdere kleuren zodat je restjes garen
kunt gebruiken. Je kunt elke toer in een andere kleur haken, of 2 toeren of meer toeren in 1 kleur.
Mogelijkheden genoeg dus!
In het voorbeeld gebruik ik steeds 1 kleur per toer, zodat ik ook het wisselen van een kleur kan
uitleggen.

Begin:

Haak 6 lossen

En sluit deze met een halve vaste in de 1e (begin)losse tot een ring
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1e toer:
3 lossen (= 1e stokje), 2 stokjes in de ring (je steekt de haaknaald dus in het midden van de
lossenring, niet in een losse), 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen
(= vier groepjes van elk 3 stokjes). Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van de
beginlossen. Je hebt nu vier groepjes van elk 3 stokjes.

3 lossen (= 1e stokje)

3 stokjes, 2 lossen

2 stokjes, 2 lossen

4 groepjes van elk 3 stokjes

Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van de beginlossen.
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Indien je van kleur wilt wisselen knip je de draad af en trek je deze door de lus op je haaknaald.
Wil je niet van kleur wisselen haak dan halve vasten in de volgende 2 stokjes (beide lusjes
opnemen) en steek de haaknaald in het boogje (zie witte ster). Ga verder zoals beschreven in de
2e toer.

2e toer:
Steek je haaknaald door het boogje naar achter en haal de nieuwe draad naar boven (laat een
stukje draad hangen wat lang genoeg is om af te hechten):

Haak 3 lossen (= 1e stokje):

3 lossen
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En daarna 2 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes (= een “hoekcluster”) in hetzelfde boogje:

hoekcluster (3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes)
Daarna 1 losse en in het volgende boogje opnieuw een hoekcluster (3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes),
1 losse en weer een hoekcluster etc. en sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van de
beginlossen. Dit begint er al op te lijken nietwaar:

Wil je met dezelfde kleur verder haken, haak van halve vasten op de eerstvolgende 2 stokjes en
steek de haaknaald door het boogje om de draad naar boven te halen.
Wil je van kleur wisselen, knip de draad af en trek door de lus op de haaknaald.
3e toer:
Steek je haaknaald door het boogje naar achter en haal de nieuwe draad naar boven (zie begin 2e
toer), haak 3 lossen (= 1e stokje):
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Haak 2 stokjes (= 3 stokjes = “zijcluster”), 1 losse, haak in het boogje een hoekcluster (3 stokjes,
2 lossen, 3 stokjes), 1 losse, 1 zijcluster (= 3 stokjes) in het boogje, 1 losse, 1 hoekcluster etc. en
sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van de beginlossen.

zijcluster (= 3 stokjes, 1 losse)

Zwarte pijlen: zijclusters
Rode pijlen: hoekclusters
Tussen de verschillende clusters haak je 1 losse.
Op deze manier haak je net zoveel toeren als je zelf wilt. Is je vierkantje klaar, hecht dan de
draadjes af.
Ik haak 7 toeren met een verschillende kleur voor elke toer, de 8e toer haak ik voor alle
vierkantjes met wit:

Je kunt de vierkantjes met een overhandse steek aan elkaar naaien (goede kanten op elkaar) maar
in de volgende tutorial zal ik uitleggen hoe je de vierkantjes in de laatste toer gelijk aan elkaar
kunt haken, dat gaat supersnel en zo zie je je deken groeien.
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