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voorwoord
Eindelijk, hier is hij dan, mijn tweede haakboek!

Kleine projecten die zo klaar zijn, maken mij vrolijk.

En het is natuurlijk weer, zoals je me kent, gevuld

Ik pak gerust mijn haaknaald even terwijl de kids aan

met vrolijk haakwerk voor elk niveau.

tafel huiswerk maken, ik in de auto zit op weg naar
onze vakantiebestemming of als ik een podcast aan

Van jongs af aan hou ik ervan om van niets iets te

het luisteren ben. Ik geniet zó van het haken; elke

maken. Het idee dat je vanuit het niets iets met je

toer met een andere kleur en dan gewoon kijken wat

handen kunt creëren, blijft me verwonderen en maakt

er van mijn haaknaald floept. Heerlijk.

me altijd opnieuw enthousiast. Als ik voor mijn kast
vol garens sta word ik gelukkig en blij, omdat ik zoveel

Veel projecten in dit boek zijn gehaakt met een restje

toffe projecten van die mooie bolletjes kan haken.

van een bol garen. Er zijn ook projecten waar je meer-

Het geeft mij gelijk inspiratie om aan de slag te gaan.

dere bollen voor nodig hebt. Wellicht herken je dat
ook, dat je voor een groot project zoals een deken of

De titel Haak je restjes op is mij op het lijf geschreven.

sjaal veel garen koopt en dat je dan toch een aantal

Ik vind het altijd erg jammer om iets niet te gebruiken

bollen overhoudt. Het blijft soms lastig in te schatten

of zelfs weg te gooien. Ik doe dit dan ook eigenlijk

hoeveel je moet kopen, vind je niet? Met dit boek laat

niet. Vooral niet bij garen. Met die restjes kun je

ik je zien dat je ook hiervan weer een mooi item haakt.

namelijk nog verrassend veel maken. Dat laat ik je

Ik hoop ook dat je merkt hoe tof het is om van niets

graag in mijn boek zien.

iets moois te maken. En het leuke, jij haakt met jouw
restjes dus ook in jouw kleurtjes. Het wordt daardoor

Ik hoop dat jij hetzelfde enthousiasme voelt wanneer

een uniek haakwerk, helemaal passend bij jou.

je mijn boek doorbladert en met de patronen aan de
slag gaat. Of je nu een ervaren haker bent of dat je

Vrolijk haakplezier!

nu je eerste steken gaat zetten; met dit boek help ik je
graag verder. Zelfs met twee eenvoudige haaksteken

Liefs,

heb je zo een geweldig haakwerk gemaakt.

Annemarie

PS Ik vind het geweldig om jouw werk te zien! Wil je het delen op social
media, gebruik dan #projectstudiohipenstip.
Meer inspiratie vind je op Instagram en Facebook via @studiohipenstip of kijk
op www.studiohipenstip.nl. Hier vind je ook een kijkje achter de schermen.
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hoofdstuk 1

haken:
de basis
Geregeld krijg ik de vraag of het moeilijk is om te leren haken. Mensen willen ook
graag weten hoe je het beste kunt beginnen. Het is mijn ervaring dat iedereen kan
leren haken. Zelf heb ik leren haken vanuit een boek. De illustraties hielpen mij om
de basissteken onder de knie te krijgen. Ook kun je het haken leren door veel naar
(YouTube-)filmpjes te kijken. Hoe je leert, is natuurlijk voor iedereen anders. Zoek
een manier die bij je past. Graag geef ik je mijn beste tips om te starten.

Het fijnst is om eerst de 5 basissteken van het haken
te leren. Deze zijn makkelijk en hiermee kun je alle
kanten op. Je begint met de opzetlus en daarna
oefen je met de basissteken:
1.

een losse

2. een vaste
3. een half stokje
4. een stokje
5. een dubbelstokje
Natuurlijk leg ik je uit hoe je dat doet. Je vindt de
stekenuitleg in het volgende hoofdstuk (vanaf blz. 15).

			

G ebruik je favoriete kleur(en) om te
oefenen. Bewaar je restjes garen
in een mooi kratje of gezellige mand.

TIP

Daar word je vrolijk van!
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Opzetketting via onderste lus

achterste lus

beide lussen

voorste lus

Veel haakprojecten beginnen met het opzetten
van lossen, de opzetketting. Aan de bovenkant van
deze lossenketting zie je allemaal ‘v-tjes’, en als je
deze omdraait zie je allemaal ‘bobbeltjes’. Dit zijn
de onderste lussen van de lossen. Als je haakt in de
onderste lussen van de opzetketting, geeft dit een
mooie afwerking, ook aan deze kant van je project.
Zo ontstaat er een nette, platte zoom. Ideaal voor als
je diverse onderdelen van je haakproject aan elkaar
vastzet. En het ziet er ook nog eens mooier uit.

Voorste en achterste lussen
Elke steek heeft een zogenaamd ‘v-tje’ aan de
bovenkant. Tenzij anders aangegeven in het patroon,
steek je voor elke haaksteek onder beide lussen in,
dus onder het ‘v-tje’ door. Dit zijn ook de twee lussen
die het ‘v-tje’ vormen.
Soms geeft een patroon aan dat je moet haken in de
voorste óf de achterste lus. Dan pak je dus maar één lus.

Losse – basissteek 1
Begin met het maken van een opzetlus. Sla dan de
draad om de haaknaald en haal door de eerste steek
op de naald. Je hebt nu één losse gehaakt. Sla de
draad weer om de naald en haal door de steek op
de naald. Dit is je volgende losse. Herhaal deze stap
zoveel als nodig tot je het benodigde aantal lossen
hebt gehaakt (dit is een ketting van lossen). Trek de
steken niet te strak aan, want dan wordt het lastig
om de steken van de volgende toer erin te haken. De
maat van de naald bepaalt de grootte van de lossen.

voorkant opzetketting — 6 lossen
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Bij het tellen van de steken van je opzetketting, telt
de opzetlus (het knoopje) niet mee.

ik steek
liefde in
elke toer

restjessjaal

Sjaals haken is één van mijn favoriete bezigheden. En dit is er zo één
die je gedachteloos kunt haken en uitermate geschikt is voor beginners!
Een heel fijn werkje om na een drukke (werk)dag even op te pakken.
Eenvoudig aan te passen én je kunt er al je restjes (acryl)garens voor
gebruiken. Ik heb zelfs halverwege een toer gewisseld van kleur.
Of knoop al je restjes garen aan elkaar tot een mooie bol en haak hier
de sjaal van. Dit geeft een verrassend resultaat.
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restjesdeken

Ik ben verliefd op granny stripes! En helemaal deze diagonale
zigzag versie. De constante herhaling van de steken maakt dit tot
een gemakkelijk patroon, maar door de kleurwisselingen weer heel
verrassend. Bij het haken bedenk ik me steeds: welke kleur zal ik bij de
volgende twee toeren pakken!? Waar ter wereld ik ook kom, ik zoek
altijd een handwerkwinkel op en neem een aantal bollen mee. In deze
deken zitten garens uit verschillende landen, waardoor het voor mij
ook echt een herinneringsdeken is. Verzamel ook al je restjes en ga
aan de slag met deze deken. Haak elke dag een half uurtje,
en je zult zien hoe hij groeit!
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Vrolijke haakpatronen voor al je restjes garen!
In dit langverwachte tweede boek van Annemarie Huijser van
Studio Hip en Stip vind je kleurrijke haakprojecten die kenmerkend
zijn voor de stijl van Annemarie. Ze laat in dit boek ook zien hoe je
restjes garen slim kunt combineren om de mooiste creaties te maken.
De variatie is eindeloos: van een schitterend vloerkleed of een warme
sjaal tot een leuk etuitje of een hippe haarband – voor ieder wat wils!
De vele tips en tricks, inspirerende foto’s, duidelijk omschreven patronen
en uitgetekende haakschema’s maken dit een ideaal boek voor zowel
de beginnende als de gevorderde haker. Dus laat je inspireren, pak je
(restjes) garen en ga aan de slag. Welkom in de kleurrijke haakwereld
van Studio Hip en Stip!

O nmisbare

inspiratie

voor iedereen die
van haken houdt.

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 476
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

