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Saskia Laan werd bekend door de succesvolle
boekenserie Haken & kleur en haar haakblog Haken
bij Saar en Mien. Ze werkt voor Wolplein waar ze het
online programma Koﬃe & wol presenteert. Alles is
haken HOME is de opvolger van haar succesvolle

om je huis nog gezelliger te maken! Saskia weet als geen ander stijlvolle

Magische knoop of lus

wisselt ze eenvoudige, ingewikkelde en nieuwe haaksteken af. Van handige

haar haakpatronen gebruikt ze een grote verscheidenheid aan haakgarens, en
opbergmandjes met de antieke ananas-haaksteek, een kussen en leuke
zeepzakjes met diverse tunische haaksteken, een vaas met dreadlock garen tot
warme omslagdoeken met mooi haakreliëf voor thuis op de bank. Dit haakboek
biedt volop uitdaging! De haakpatronen zijn stapsgewijs opgezet, inclusief
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haakschema’s, om tomeloos te kunnen haken aan deze mooie ontwerpen.
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kleurcombinaties te bedenken en nieuwe haaksteken te introduceren. In
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Voorwoord

VOORWOORD
Terwijl ik de laatste projecten haak, de losse draadjes wegwerk en de
patronen nakijk, laat ik de afgelopen maanden in gedachten voorbijgaan.
Ik kan wel zeggen dat het geen saaie tijd was en dat ik altijd wel iets te
vertellen had. Gelukkig was daar altijd mijn haakwerkje en de aanwezige
maar prettige druk van de deadline voor dit boek.
Ik maakte een lijst met onderwerpen en liet de rest komen zoals het kwam.
Zo had ik soms veel zin in rustige kleuren, en andere keren juist in frisse
tinten. Of ik had behoefte om een ingewikkeld patroon uit te denken, of
juist super simpel. Heel vaak had ik zin in een glittertje in mijn haakwerk
en bijna altijd had ik zin om tomeloos door te haken. Mijn gedachten laten
gaan, terwijl de steken onder mijn handen weggleden en zo tot rust te
komen.
Tomeloos haken heeft zo een duidelijke plek gekregen in dit boek. Ik hoop
dat jij, net als ik, heel veel plezier beleeft aan de projecten, rust vindt in
je hoofd en vooral vrolijk wordt van alle foto’s en projecten! En zoals ik
al vertelde in het vorige boek Alles is haken: Ik hoop dat je af en toe het
patroon zelfs een beetje los kunt laten en je eigen creativiteit de vrijheid
geeft, want dat is leuk. Misschien nog wel leuker!

Veel plezier!

Saskia
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Zeshoekdeken met tulpjes

HAAKTIJD:

Een typisch tomeloos haakproject opgedeeld in kleinere
stukjes, die later een groot geheel worden!

GEBRUIKTE
MATERIALEN
1 bol (= 100 gram) Katia Maxi
Merino in de kleuren gebroken wit
(3), lichtgroen (18), geel (19) en grijs (51)
1 bol (= 100 gram) Katia Peru in de kleuren lichtblauw (19), lichtroze (26)
en lila (27)
2 bollen (= 100 gram) Durable Glam,
Ivory (326)
haaknaald 6,5 mm
stompe naald
AFMETINGEN
Breedte 90 cm, lengte 128 cm
WEETJES, HAAKTIPS EN BIJZONDERE STEKEN
- 	Elke toer begint met beginlossen. Deze lossen tellen niet mee als steek
maar alleen om hoogte te krijgen voor de rest van de toer.
- Uit één bol haak je zeker vier, soms vijf zeshoeken.
WERKWIJZE
Start met een magische ring. Houd genoeg begindraad over, zodat de
steken er makkelijk in passen en je straks de magische ring veilig kunt
sluiten.

Zeshoek deken met tulpjes

ZESHOEK DEKEN
MET TULPJES

29
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toer 3 weefsteek

Zeepzakjes

WITTE ZAKJE IN TUNISCHE WEEFSTEEK
Haak 15 lossen met tunische haaknaald 10 mm.
Toer 1 (heen): Steek de haaknaald in de eerste losse, haal de draad op.
Je hebt twee lussen op je naald. *Steek je haaknaald door de volgende
losse en haal de draad op. Herhaal vanaf * tot de laatste losse. Je hebt 15
lussen op je naald.
Toer 2 (terug): Haal je naald om je draad en haal door één lus. *Haal je
naald nogmaals om je draad en haal door twee lussen. Herhaal vanaf * tot
je weer één lus op je naald hebt.
Toer 3 (heen): Steek de haaknaald dwars door je haakwerk, voor de
eerste verticale lus in en haal je draad op. Je hebt twee lussen op de
naald. *Steek je naald dwars door je haakwerk, voor het volgende verticale
lusje en haal je draad op. Steek tot slot je naald door de laatste voorste en
de achterste lus en haal je draad op. Zo krijg je een mooi afgewerkte rand.
Herhaal toer 2 en 3 tot de gewenste lengte.
Knip je draad lang af en naai daarmee het lapje aan de zijkant en
onderkant dicht. Zorg ervoor dat je de voorzijde aan de binnenkant hebt
als je het zakje dicht naait. Rijg een stukje wol door de laatste toer en
maak een strikje.

HAAKTIJD:

Dit kussen heeft een subtiel kleurverloop en is gemaakt van
alleen maar halve stokjes. Tomeloos doorhaken dus!

GEBRUIKTE
MATERIALEN
1 bol (= 50 gram) Yarn and
Colors Must-Have in de kleuren
Girly Pink (35), Peony Pink (38), Pastel
Pink (46), Cantaloupe (16), Peach (42)
en Golden Glow (11)
haaknaald 7 mm
kussen met afmetingen
40 x 60 cm

AFMETINGEN
40 x 60 cm
WEETJE EN HAAKTIPS
- 	Dit kussen wordt in spiraal gehaakt: je sluit de eerste toer niet, maar
gaat direct verder met toer 2.
- 	Je haakt dit kussen rondom de lossenketting. De breedte van de
lossenketting is de breedte van het kussen.

Kussen met kleurverloop

KUSSEN MET
KLEURVERLOOP
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Blauw-wit gestreepte omslagdoek

HAAKTIJD:

Deze omslagdoek is gemaakt in een variant op de
granny-steek en valt door de start met een ketting lossen,
mooi over je schouders.

GEBRUIKTE
MATERIALEN
4 bollen (= 400 gram) Lopi
Alafoss, Space Blue (1233)
3 bollen (= 300 gram) Lopi
Alafoss, White (51)
haaknaald 9 mm

WEETJES EN HAAKTIPS
- 	De beginlossen worden bij dit project niet meegeteld als steek: ze doen
alleen mee om hoogte te krijgen.
- 	Op de patroontekening is een verkorte versie getekend van het patroon.
- Haak heen en weer, keer het werk na iedere toer.
- 	Om de twee toeren wissel je van kleur. Hecht dan niet af, maar laat de
draad hangen en pak deze na twee toeren weer op.

Blauw-wit gestreepte omslagdoek

BLAUW-WIT
GESTREEPTE
OMSLAGDOEK

91

NOG MEER HAKEN?
Ook verkrijgbaar van Saskia:

ISBN 978 90 4391 885 5

Haaklegenda
Lossen

Lange vasten
Halve vasten
Stokjes
Halve stokjes
Samengehaakte stokjes
2 samengehaakte stokjes
3 samengehaakte stokjes
5 samengehaakte stokjes
Kruislings stokje
Reliëfstokje

ALLES IS HAKEN HOME

Saskia Laan werd bekend door de succesvolle
boekenserie Haken & kleur en haar haakblog Haken
bij Saar en Mien. Ze werkt voor Wolplein waar ze het
online programma Koﬃe & wol presenteert. Alles is
haken HOME is de opvolger van haar succesvolle

om je huis nog gezelliger te maken! Saskia weet als geen ander stijlvolle

Magische knoop of lus

wisselt ze eenvoudige, ingewikkelde en nieuwe haaksteken af. Van handige

haar haakpatronen gebruikt ze een grote verscheidenheid aan haakgarens, en
opbergmandjes met de antieke ananas-haaksteek, een kussen en leuke
zeepzakjes met diverse tunische haaksteken, een vaas met dreadlock garen tot
warme omslagdoeken met mooi haakreliëf voor thuis op de bank. Dit haakboek
biedt volop uitdaging! De haakpatronen zijn stapsgewijs opgezet, inclusief

Nopje

haakschema’s, om tomeloos te kunnen haken aan deze mooie ontwerpen.

Picot

www.saskialaan.nl

Tulpje
Supertulpje

HOME

Alles is haken. In dit sfeervolle haakboek staan heel veel kleurrijke decoraties

Kruislings reliëfstokje

Minimoesje

ALLES IS HAKEN

ALLES IS HAKEN HOME van Saskia Laan is de opvolger van de bestseller

kleurcombinaties te bedenken en nieuwe haaksteken te introduceren. In

Moesje van 5 omslagen

ALLES IS HAKEN - HOME

Vasten

www.kosmosuitgevers.nl
Utrecht/Antwerpen
NUR 474

boek Alles is haken.
Saskia heeft in 2011 voor het eerst een haaknaald
opgepakt en daarna nooit meer losgelaten. Haken
is haar lust en haar leven. Wil je meer over Saskia
weten? Kijk dan op www.saskialaan.nl

