
Babywantjes
Lekker 
warm

CREAT IEF

BENODIGDHEDEN 
haaknaald van 5 millimeter dikte

garen: Yarn & Colors Epic
schaar

Stop die koude knuistjes 
maar gauw in een paar 
schattige babywantjes. 

Tekst: ERNA BEUKENS-VAN DE KROL  
Beeld: WILFRED BEUKENS



Gebruikte steken: losse, halve vaste, half stokje, half 
reliëfstokje (voor en achter) 
•  Half reliëfstokje: het verschil met een gewoon half 
stokje is dat je niet in de lussen steekt, maar om de poot 
van het halve stokje van de vorige toer heen haakt. 
•  Half reliëfstokje voor: sla om, steek vanaf de voorkant 
om het halve stokje heen, haal de draad op en steek 
terug. Maak af als een gewoon half stokje. 
•  Half reliëfstokje achter: sla om, steek vanaf de ach-
terkant om het halve stokje heen, haal de draad op en 
steek terug. Maak af als een gewoon half stokje. 
 
1. Maak een magische ring. 
2. Haak twee lossen en daarna tien halve stokjes in 

de magische ring. Trek de magische ring strak vast. 
Sluit de toer met een halve vaste in het eerste halve 
stokje. 

3. Haak twee lossen en haak in de eerste steek twee 
halve stokjes. *Haak in de volgende steek één 
half stokje, daarna weer twee halve stokjes in de 
volgende steek*. Herhaal tussen de * tot het einde 
van de toer. In totaal zijn er nu zestien halve stok-
jes. Sluit af met een halve vaste in het eerste halve 
stokje. 

4. Haak twee lossen. Haak in ieder half stokje een half 
stokje en sluit af met een halve vaste in het eerste 
halve stokje. 

5. Herhaal toer 4 nog vier keer. 
6. Haak twee lossen. Haak om ieder half stokje van de 

vorige toer een half reliëfstokje. Haak er om en om 
eentje voorlangs en achterlangs. Sluit af met een 
halve vaste in het eerste halve stokje. 

7. Herhaal toer 6 nog een keer. Sluit af met een halve 
vaste in het eerste halve stokje en hecht de draad 
af. 

8. Haak zeventig lossen voor een koordje en rijg het 
koortje onder de reliëfsteken door. 

Zijn de wantjes te groot of te klein? Wordt er ander 
garen of een andere haaknaald gebruikt? Pas dan het 
aantal steken gemakkelijk aan door in toer 2 meer of 
minder steken te maken of door in toer 3 bijvoorbeeld 
in iedere steek twee stokjes te haken. Zorg er wel voor 
dat het aantal stokjes waarmee toer 3 wordt afgesloten 
deelbaar is door twee. 


