Reliëf stokjes haken, hoe doe je dat…?
In dit voorbeeld komen de reliëf stokjes aan 1 kant van je werk.

Voorkant
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Achterkant
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Foto 1
Foto 2
Foto 1: Ik heb hier een basis van een lossenketting van 12 losse en daarop 10
stokjes gehaakt.
Foto 2: In plaats van 2 of 3 lossen die dienen als eerste stokje kun je ook gelijk
een stokje haken, maak de lus even lang als een gewoon stokje.
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Foto 3
Foto 4
Foto 3: Sla de lus om de naald zodat je 2 lusjes( gelden als 1 lus) en nog 1 lus
hebt. Even vasthouden is wel handig. Dit zijn de 2 lusjes die als basis dienen
voor het stokje.
Foto 4: Sla de draad om en haal door de eerste lus (de 2 lusjes van de lange
lus).

Foto 5
Foto 6
Foto 5: Sla nogmaals om en haal de draad door beide lusjes en je stokje aan het
begin van de toer is gemaakt.
Foto 6: Haak nog een normaal stokje.
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Foto 7
Foto 8
Foto 7: Nu ga je een reliëf stokje haken. Je slaat de draad om en steekt je
haaknaald onderlangs het stokje van de vorige toer.
Foto 8: Sla de draad om en haal onderlangs het stokje omhoog.
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Foto 9
Foto 9: Sla nogmaals om en maak het stokje af.
Foto 10: Haak 2 normale stokjes.

Foto 10

Foto 11
Foto 12
Foto 11: Haak normale stokjes tot het einde en keer je werk.
Foto 12: Haak weer zo’n beginstokje zoals je deed bij foto 3, 4 en 5. Haak nog
en gewoon stokje.
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Foto 13
Foto 14
Foto 13: Nu ga je een reliëf stokje haken maar nu steek je onderlangs het
stokje van de vorige toer aan de achterkant van je werk. Ik heb hier mijn
haakwerk even ondersteboven gehouden zodat je ziet waar je moet insteken.
Foto 14: Haak nog een reliëf stokje op dezelfde manier.
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Foto 15
Foto 16
Foto 15: Haak 2 gewone stokjes en nog 2 reliëf stokjes langs de achterkant.
Maak de toer af. Keer je werk.
Foto 16: Start weer met een begin stokje en haak een ander stokje ernaast.

Foto 17
Foto 18
Foto 17: Nu haak je weer een reliëf stokje langs de voorkant van je werk.
Foto 18: Maak de toer af en zo ziet het er aan de voorkant uit.

Yvonne Blanker
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