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Afmetingen: Het vloerkleed heeft een diameter van 

ongeveer 120 centimeter        

Kwaliteit en kleur: Kwaliteit AVISO (60% katoen en 

40% acryl) van Phildar in de kleuren naturel, perle, ho-

rizon, holywood, denim, grenadine en sorbet. Van elke 

kleur heb je drie bollen nodig. Op de foto zijn andere 

kleuren gebruikt dan in de beschrijving

Benodigdheden: 1 haaknaald nr. 4,5 of ander nummer

Haak je vloerkleed

Mis je nog een detail om je slaap-

kamer mee op te fleuren? Dit 
vrolijke vloerkleed is een echte 

blikvanger. Bepaal zelf de kleuren 
en haak ‘m in de vakantie. 

tekst L. BLOK-BOER  |  beeld SAMUEL OTTE |  Patroon PHILDAR

CREATIEF

MAAK EEN PROEFLAPJE

Een proeflapje maken is be-

langrijk en onmisbaar voor het 

verkrijgen van een haakwerk in 

de juiste afmetingen. Maak het 

proeflapje zo: 10 cm stk., haak-

naald nr. 4,5 = 13 st. en 8 toeren.



GEBRUIKTE STEKEN

Lossen

Halve stokjes: Op een basisketting: maak 1 omslag, 
steek de haaknaald in de 4e kettingsteek, maak 

opnieuw 1 omslag en trek  de draad door de steek. 

Maak opnieuw 1 omslag en trek de draad door de 

3 lussen op de haaknaald. Haak op het eind van 

iedere toer steeds 2 lossen om het werk te keren. 

Maak opnieuw 1 omslag en trek de draad door de 

2 eerste lussen van de haaknaald, Maak 1 omslag, 

trek de draad door de 2 resterende lussen op de 

haaknaald. Op het eind van iedere toer 3 lossen 

haken om te keren. Vergroot het patroon voor 

begin goed uit. Daarna is het veel gemakkelijker 

om de toeren en stokjes te tellen en eventueel af 

te strepen

Stokjes: maak 1 omslag, steek de haaknaald in 1 

st., neem 1 lus op, maak 1 omslag, trek de draad 

door de eerste 2 lussen, maak 1 omslag, trek de 

draad door de laatste 2 lussen op de haaknaald

2 stk. Samen afgek.: *maak 1 omslag,steek de 
haaknaald in 1 st., neem 1 lus op, maak 1 omslag, 

trek de draad door de 2 lussen*, herh. van * tot * 2 
maal in totaal en steek hierbij in verschillende st., 

maak 1 omslag, trek de draad door de laatste 3 

lussen op de haaknaald.

WERKWIJZE

Het tapijt bestaat uit 7 delen.Opgelet: maak voor 
ieder deel een soepele ketting of gebruik een 

haaknaald die een half nr. hoger is.

1E DEEL EN VERDER

Maak een basisketting van 68 lossen, kleur 

NATUREL, met de haaknaald nr. 4,5, haak stk. 

En volg hierbij het telpatroon. Haak de andere 6 

stukken in de verschillende kleuren.

AFWERKING 

Verenig de 7 delen via de zijkanten (A en B van de 

driehoek) en maak hierbij een overhandse naad.


