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In het voorjaar kan 

het nog wat koud zijn. 

Kleed je daarom lek-

ker warm aan! Bijvoor-

beeld met deze leuke 

voorjaarscol. Haak ‘m 

zelf in je lievelings-

kleur! 

Haak een fl eurige 
voorjaarscol  

ACTIEF

CREATIEF

Patroon en tekst E. BEUKENS-VAN DE KROL
beeld WILFRED BEUKENS

Wat heb je nodig?

� Steekmarkeerder

�  Naald

�  Garen: Scheepjes, Colour 

Crafter, kleur maïsgeel

�  Haaknaald: 10mm

Gebruikte steken: losse, halve vaste, half 

stokje

�  Half stokje: Sla de draad om de naald, 

steek door, haal de draad op, sla de draad 

om de naald en haal door de drie lussen op 

de naald.

�  Deze col wordt gehaakt door om-en-om 

een half stokje af te wisselen met een halve 

vaste. Hierdoor haak je de gerstekorrelsteek. 

Doordat er in het rond wordt gehaakt en er 

een oneven aantal steken is, wordt het halve 

stokje van de volgende toer gehaakt in de 

halve vaste van de vorige toer. Dit geldt ook 

voor het de halve vaste; deze wordt altijd 

gehaakt in het halve stokje van de vorige 

toer. Door het afwisselen van de steken 

ontstaat er een mooi patroon. 

Het is belangrijk dat het aantal lossen waar 

mee wordt begonnen een oneven aantal 

is. Het aantal lossen is afhankelijk van de 

grootte van de col die wordt gemaakt.  

Haak 71 lossen 

�  Haak 1 halve vaste in de eerste losse, 

hierdoor maak je de sliert lossen aan elkaar 

en wordt er een cirkel gevormd. *Haak 1 half 

stokje, haak 1 halve vaste.* Herhaal wat tus-

sen de * * staat tot het einde van de toer 

*Haak 1 half stokje, haak 1 halve vaste.* 

Herhaal wat tussen de * * staat tot het einde 

van de toer 

�  Herhaal toer 1 en 2 totdat de gewenste 

hoogte is bereikt


