
 

 
 

 
 

  

Ontworpen door 
Happiness with Yarn & Frederika Creates 

www.happinesswithyarn.com & www.frederikacreates.com 
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Benodigdheden: 
Durable Coral 
2 x Ivory 326  
1 x Forest Green 2150 (g) 
1 x Blue VIntage 289 
1 x Red 316 (r) 
Haaknaald 3mm of 2.5mm* 
Stopnaald 

Afkortingen 
l = lossen 
stk = stokje 
hstk = half stokje 
hv = halve vasten 
v = vasten 
 

 
* Haak je heel strak? haak je sok dan met een haaknaald 3mm. Haak je los? haak je sok 
dan met haaknaald 2.5mm 
 
Start je toer elke keer met 3l die telt als je eerste stokje. 
Start elke nieuwe toer altijd waar je geëindigd bent, het mooiste is dit aan de achterkant van 
je sok. 
 
Start met de kleur rood. 
Start met een magische ring 
Toer 1 
Haak in de ring, 3 l (telt als 1ste stk) + 11 stk. sluit met een hv in de 3l van je eerste stk. Trek 
de ring aan. (12 stk) 
Toer 2 
2 stk in elke steek (24stk). Sluit met een hv 
Toer 3 
Haak in elke 2de steek 2stk, herhaal dit rond (36stk). Sluit met hv. 
Toer 4 
Haak in elke 3de steek 2 stk, herhaal dit rond (48stk), Sluit met hv. 
Toer 5  
Haak in elke 4de steek 2 stk, herhaal dit rond (60stk). Sluit met hv. 
Toer 6 
Haak in elke steek 1 stk (60stk). Sluit met hv. Hecht de draad af. 
Toer 7 
Hecht de kleur wit aan. Haak in elke steek 1 stk (60stk). Sluit met hv. Laat de witte draad nu 
hangen, hecht niet af. 
Toer 8  
Hecht de kleur blauw aan met een v, *haak 3 l, sla 3 stk over, 1 v*  *-* herhaal dit rond en 
sluit met hv. Laat de blauwe draad hangen, hecht niet af. 
Toer 9 
Pak de witte draad weer op met een hv om de 3 lossen boogje. Haak 3 l (telt als 1 stk) en 2 
stk. Haak nu om elk boogje 3 stk (totaal 20 groepjes van 3 stk). Sluit met hv. Laat de draad 
hangen, hecht niet af. 
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Toer 10 t/m 29  
Herhaal toer 8 en 9. Hecht de draden steeds niet af, maar pak ze bij elke toer weer op. 
Hecht de draden nu af. En werk ze weg. 
 
We gaan nu de hiel haken. 
Hecht rood aan op de plek waar je net bent geëindigd met toer 29.  
Haak 28 stk op de witte stokjes van de vorige toer. Draai je werk, haak nog keer 28 stks 
boven op de stk van de vorige toer. *Keer je werk, 3l, sla het eerste stk over en haak nog 26 
stks* (totaal 27stk).  
Herhaal *-* dit nog 7 keer maar minder elke keer één stk. Je eindigd met 20 stokjes. 
Vouw het rode het gedeelte (de hiel) nu dubbel en naai de achterkant (de 20stks) dicht. 
Toer 30 
Haak met blauw 2 v tussen de 3stk en waar je begint met het haken van de hiel (de rode 
stks).  
Haak 1v op het rode stk. 2v op het volgende stk, 1v, 1v, 2v, 2v, 1v, 1v, 2v, 1v, 1v, 2v, 2v, 1v, 
1v, 2v, 2v, 1v, 1v, 2v, 1v en 2v tussen de hiel en de 3stk van de vorige toer. Haak hierna 3l 
en 1v tussen elke groepje stks van de vorige toer net als in toer 8. Hecht niet af maar laat 
draad hangen. 
Toer 31 
Hecht wit aan op de eerste blauwe vasten die aan de hiel vast zit. Haak nu op elke blauwe 
vasten een stk (30 stks). Niet op de 2v die in de hoeken zitten. Haak nu om elk boogje 3stks, 
dit zijn 11 groepjes van 3stks. 
Toer 32 t/m 53  
Herhaal toer 8 & 9 
(je haakt 21 groepjes met witte stokjes) 
Hecht daarna de draden af en werk ze weg. 
Toer 54 
Hecht rood aan, haak op elk stk een v. (63 v) 
Toer 55 
Hecht groen aan, haak op elke v een v. (63v) 
Toer 56 
Hecht rood aan, haak op elke v een stk. (63stk) 
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We gaan nu de kerstboompjes inhaken met groen  
Let op! Wissel van kleur bij de laatste doorhaal van je het stk van de vorige kleur.  
Je hecht de draad niet af maar haakt de draad mee. 
 
Toer 57 
3l, 2 stk. wissel van kleur (g) 3 stk, *wissel van kleur (r) 6 stk , wissel van kleur (g) 3stk* *-* 
herhaal nog 5 keer. wissel van kleur (r) 3 stk . 
Toer 58 
3l (r) wissel van kleur (g) 7stk, *wissel van kleur (r) 2stk, wissel van kleur (g) 7 stk* *-* 
herhaal dit nog 5 keer. Wissel van kleur (r) 1stk. 
Toer 59 
3 l (r) 1stk, wissel van kleur (g) 5stk, *wissel van kleur (r) 4stk, wissel van kleur (g) 5stk* *-* 
herhaal dit nog 5 keer. Wissel van kleur (r) 2stk. 
Toer 60 
3l (r) 2stk, wissel van kleur (g) 3stk, *wissel van kleur (r) 6stk, wissel van kleur (g) 3stk* *-* 
herhaal dit nog 5 keer. Wissel van kleur (r) 3stk. 
Toer 61 
3l (r) 3stk, wissel van kleur (g) 1stk, *wissel van kleur (r) 8 stk, wissel van kleur (g) 1stk* *-* 
herhaal dit nog 5 keer. Wissel van kleur (r) 4 stk. 
Toer 62 
Haak met rood in elke steek 1 stk. 
Toer 63 
Haak met groen in elke steek 1 v. 
Toer 64 
Haak met rood in elke steek 1v. 
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Toer 65 
Hecht wit aan, hecht v totdat je aan de zijkant van je sok bent (de kant van de hiel), haak 20l 
(dit wordt de lus waar je de sok mee ophangt) maak nu gewoon weer een v in de volgende 
steek. haak verder met in elke steek een v.  
Toer 66 
Haak in elke steek en op de 20l een v. 
Hecht je draad af.  
 
Naai het “X-Mas’ label op de sok. 
 

 
Het patroon van de deken is ook gratis te downloaden op onze websites. 
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