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Materiaal 
 6 bollen ByClaire Softmix. Ik gebruikte 

de volgende kleuren: 
o 020 Royal (3 bollen) 

o 014 Plum  

o 034 Ocker  
o 035 Salmon  

o 036 Coral  

o 039 Cognac 

 ByClaire Sparkle 006 Candy Crush Coral 
 Haaknaald 6 en 7 

 Restyle standaard elastiek 4,5 mm 

 Meetlint, stopnaald, schaar 
 

Gebruikte steken 
 lossen 

 (halve) vasten 

 (half) stokje 

 reliëfstokje voor 
 opzetvasten 

 om het hartje te haken: magic loop en 

dubbel stokjes  
 

Uitleg steken 
 Opzetvasten 

    
Haak 2 lossen. 

Steek je naald in 

de eerste losse. 

Maak een omslag 
en haal door de 

eerste losse. 

Je hebt nu 2 

lussen op de 

naald. 

Maak een omslag 
en haal de draad 

door de eerste lus. 

Je hebt nu 2 

lussen op de 

naald. Maak een 

omslag en haal 
door beide lussen.  

Je hebt de eerste 

opzetvaste 

gehaakt. 
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Steek je naald in 
de onderste lus. 

Maak een omslag 

en haal door de 
eerste lus. 

Maak weer een 
omslag en haal 

door de eerste lus. 

Maak een omslag 
en haal door beide 

lussen. Je tweede 

opzetvaste is 
klaar. Op deze 

foto zijn er 3 

gehaakt. 
 

 

 

 

 Reliëfstokje voor 

  

  

Maak een omslag. 
Steek de haaknaald 

van rechts naar 

links, van voor naar 
achter naar voor om 

de steek heen. 

Haak nu het stokje 
verder zoals een 

gewoon stokje. 

  

 

De maat van het rokje 

 De maat van dit rokje is 134-140.  

 Meet de heupmaat, meet dit losjes. Zorg dat je beginrij met opzetsteken 
de juiste maat heeft. 

 Het rokje is eenvoudig aan te passen qua maat. Je kunt een herhaling van 

toeren weglaten of juist toevoegen.  
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Voordat je begint 

 Het aantal steken waarmee je start, moet een meervoud van 6 zijn. Twijfel 
je over het aantal steken, kies dan het grootste aantal steken. 

 De beginlossen tellen niet als eerste steek. 

 Iedere toer sluit met een halve vaste. Trek deze halve vaste zo strak 
mogelijk aan. Op deze manier is de kleurwisseling het minst zichtbaar. 

 

Patroon 
Start met haaknaald 6. 

Zet al hakend 72 (of een meervoud van 6) vasten op. Sluit met een halve vaste 

tot een ring. 
Toer 1: 1 losse (telt niet als eerste steek), in iedere steek 1 vaste, sluit de toer 

met een halve vaste. 

Toer 2: 2 lossen, in iedere steek 1 
stokje, sluit de toer met een halve 

vaste. 

Toer 3 en 4: 1 losse, in iedere steek 1 

vaste, sluit de toer met een halve 
vaste. 

Toer 5: 1 losse, in iedere steek een 

half stokje, sluit de toer met een 
halve vaste. 

 

Haak de volgende toeren met naald 7.   
Toer 6: haak met ocker, 1 losse, 1 

vaste in het 1e halve stokje van de 

vorige toer, *1 losse, 1 steek 

overslaan, 1 vaste*, herhaal *-*, 
eindig met een losse. Sluit de toer 

met een halve vaste. 

Toer 7: haak met cognac, 1 losse (telt 
nu wel als eerste steek!), *1 vaste om 

de losse van de vorige toer, 1 losse*, 

herhaal *-*, eindig met een vaste. 
Sluit de toer met een halve vaste om 

de eerste losse. 

Toer 8: haak met plum, 1 losse, 1 vaste om de eerste losse van de vorige toer, 

*1 losse, 1 vaste om de losse van de vorige toer*, herhaal *-*, eindig met een 
losse. Sluit de toer met een halve vaste. 

 

Haak nu weer verder met naald 6. 
Toer 9: haak met royal, 1 losse, in iedere steek 1 vaste, sluit de toer met een 

halve vaste. 

Toer 10: 1 losse, in iedere steek 1 half stokje, sluit de toer met een halve vaste. 
 

Haak de volgende toeren met naald 7. 

Toer 11: haak met ocker, 1 losse, 1 vaste in het 1e halve stokje van de vorige 

toer, *1 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste*, herhaal *-*, eindig met een losse. 
Sluit de toer met een halve vaste. 
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Toer 12: haak met coral, 1 losse (telt nu wel als eerste steek!), *1 vaste om de 

losse van de vorige toer, 1 losse*, herhaal *-*, eindig met een vaste. Sluit de 

toer met een halve vaste om de eerste losse. 
Toer 13: haak met salmon, 1 losse, 1 vaste om de eerste losse van de vorige 

toer, *1 losse, 1 vaste om de losse van de vorige toer*, herhaal *-*, eindig met 

een losse. Sluit de toer met een halve vaste. 
 

Haak nu weer verder met naald 6. 

Toer 14: haak met royal, 1 losse, in iedere steek 1vaste, sluit de toer met een 

halve vaste. 
Toer 15: 2 lossen, *2 steken overslaan, in de volgende steek 1 vaste en 2 

stokjes*, herhaal *-*, sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. 

Toer 16: 1 losse, in iedere vaste haak je 1 vaste en 2 stokjes, sluit de toer met 
een halve vaste in de eerste vaste. 

Toer 17: 1 losse, in iedere vaste en in ieder stokje 1 vaste. In deze toer ga je 6 

steken meerderen, in steek 9, 21, 33, 45, 57 en 69 haak je 2 vasten. Sluit de 
toer met een halve vaste. Heb je een ander stekenaantal, zorg dan dat de steken 

gelijkmatig verdeeld zijn. (78)  

Toer 18: haak met ocker, 1 losse, in iedere steek 1 half stokje, sluit de toer met 

een halve vaste. 
Toer 19: haak met salmon, 1 losse, in iedere steek 1 vaste, sluit de toer met een 

halve vaste. 

Toer 20: haak met plum. In deze toer haak je afwisselend in toer 18 en 19.  1 
losse, 1 vaste, reliëfstokje voor in het tweede halve stokje van toer 18, vaste in 

de derde vaste van toer 19, reliëfstokje voor in het vierde halve stokje van toer 

18, vaste in de vijfde vaste van toer 19, enz. Eindig met een reliëfstokje. Sluit de 
toer met een halve vaste. 

Toer 21: haak met ocker, 1 losse, in iedere steek 1 half stokje, sluit de toer met 

een halve vaste. 

Toer 22: haak met royal, 1 losse, in iedere steek 1 vaste, sluit de toer met een 
halve vaste. 

Toer 23: 2 lossen, *2 steken overslaan, in de 

volgende steek 1 vaste en 2 stokjes*, herhaal 
*-*, sluit de toer met een halve vaste in de 

eerste vaste. 

Toer 24: 1 losse, in iedere vaste haak je 1 

vaste en 2 stokjes, sluit de toer met een halve 
vaste in de eerste vaste. 

Toer 25: 1 losse, in iedere vaste en in ieder 

stokje 1 vaste. In deze toer ga je 6 steken 
meerderen, in steek 10, 23, 36, 49, 62 en 75 

haak je 2 vasten. Sluit de toer met een halve 

vaste. Heb je een ander stekenaantal, zorg 
dan dat de steken gelijkmatig verdeeld zijn. 

(84)  

Toer 26: haak met 2 draden; coral en sparkle 

coral. 1 losse, *1 vaste, 1 half stokje*, 
herhaal *-*, sluit de toer met een halve vaste. 

Toer 27: haak met royal, 2 lossen, *2 steken 

overslaan, in de volgende steek  1 vaste en 2 
stokjes*, herhaal *-*, sluit de toer met een 

halve vaste in de eerste vaste. 
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Toer 28: 1 losse, in iedere vaste en in ieder stokje 1 vaste. In deze toer ga je 6 

steken meerderen, in steek 11, 25, 39, 53, 67 en 81 haak je 2 vasten. Sluit de 

toer met een halve vaste. Heb je een ander stekenaantal, zorg dan dat de steken 
gelijkmatig verdeeld zijn. (90)  

Toer 29: haak met plum, 1 losse, in iedere steek 1 half stokje, sluit de toer met 

een halve vaste. 
Toer 30: haak met cognac, 1 losse, in iedere steek 1 vaste, sluit de toer met een 

halve vaste. 

Toer 31: haak met ocker. In deze toer haak je afwisselend in toer 29 en 30.  1 

losse, 1 vaste, reliëfstokje voor in het tweede halve stokje van toer 29, vaste in 
de derde vaste van toer 30, reliëfstokje voor in het vierde halve stokje van toer 

29, vaste in de vijfde vaste van toer 30, enz. Eindig met een reliëfstokje. Sluit de 

toer met een halve vaste. 
Toer 32: haak met plum, 1 losse, in iedere steek 1 half stokje, sluit de toer met 

een halve vaste. 

Toer 33: haak met royal, 1 losse, in iedere steek 1 vaste, sluit de toer met een 
halve vaste. 

Toer 34: 2 lossen, *2 steken 

overslaan, in de volgende steek 1 

vaste en 2 stokjes*, herhaal *-*, 
sluit de toer met een halve vaste in 

de eerste vaste. 

Toer 35: 1 losse, in iedere vaste 
haak je 1 vaste en 2 stokjes, sluit de 

toer met een halve vaste in de 

eerste vaste. 
Toer 36: 1 losse, in iedere vaste en 

in ieder stokje 1 vaste. In deze toer 

ga je 6 steken meerderen, in steek 

12, 27, 42, 57, 72 en 87 haak je 2 
vasten. Sluit de toer met een halve 

vaste. Heb je een ander 

stekenaantal, zorg dan dat de 
steken gelijkmatig verdeeld zijn. 

(96) 

 

Haak de volgende toeren met naald 7. 
Toer 37: haak met salmon, 1 losse, 1 vaste in de 1e vaste van de vorige toer, *1 

losse, 1 steek overslaan, 1 vaste*, herhaal *-*, eindig met een losse. Sluit de 

toer met een halve vaste. 
Toer 38: haak met ocker, 1 losse (telt nu wel als eerste steek!), *1 vaste om de 

losse van de vorige toer, 1 losse*, herhaal *-*, eindig met een vaste. Sluit de 

toer met een halve vaste om de eerste losse. 
Toer 39: haak met cognac, 1 losse, 1 vaste om de eerste losse van de vorige 

toer, *1 losse, 1 vaste om de losse van de vorige toer*, herhaal *-*, eindig met 

een losse. Sluit de toer met een halve vaste. 

 
Haak nu weer verder met naald 6. 

Toer 40: haak met royal, 1 losse, in iedere steek 1 vaste. In deze toer ga je 6 

steken meerderen, in steek 13, 29, 45, 61, 77 en 93 haak je 2 vasten. Sluit de 
toer met een halve vaste. Heb je een ander stekenaantal, zorg dan dat de steken 

gelijkmatig verdeeld zijn. (102) 
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Haak met naald 7. 

Toer 41: haak met coral, 1 losse, 1 vaste in de 1e vaste van de vorige toer, *1 
losse, 1 steek overslaan, 1 vaste*, herhaal *-*, eindig met een losse. Sluit de 

toer met een halve vaste. 

 
Haak met naald 6. 

Toer 42: haak met sparkle coral, 1 losse, *1 halve vaste in de vaste, 2 vasten 

om de losse*, herhaal *-*, sluit de toer met een halve vaste in de 1e vaste van 

de vorige toer. 
 

Afwerking 
 Hecht alle draden af 

 Rijg het elastiek tussen de stokjes van toer 3 door. 

 Haak of vlecht een koord dat 2 keer zo lang is als de middel. Rijg dat over 
het elastiek heen, zodat het elastiek niet meer zichtbaar is. Ik haakte het 

koord met coral en sparkle coral, met naald 6. 

 Haak met sparkle coral 2 hartjes. Je haakt een hartje als volgt: 

Start met een magic loop. Haak 2 lossen. Haak vervolgens 3 dubbel 
stokjes, 3 stokjes, 1 losse, 1 dubbel stokje, 1 losse, 3 stokjes, 3 dubbel 

stokjes in de magic loop. Haak daarna nog 2 lossen en sluit af met een 

halve vaste in de ring. Trek de ring aan en hecht 1 draad af. De andere 
draad gebruik je om het hartje aan het koord vast te maken. 

 

#leukeloïsrokje 
Leuk om te zien wat kleur met het rokje doet. Het maakt rustiger, stoerder of 

juist liever. Ik ben heel benieuwd naar de andere leukeloïsrokjes en zie ze graag 

terug op Instagram, gebruik dan de #leukeloïsrokje  
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


