Mijn kekke
sokken

Kekke sokken-week 4
Het eerste mee-maak project van de Kreafabriek. Je eigen kekke sokken
haken in vijf weken. Heerlijk voor in huis! Elke week, op zaterdagmorgen,
komt er een gratis deel van het patroon uit via het blog van de
Kreafabriek. Leuk dat je mee doet!
Inmiddels ben je sokken-prof! De hak is het aller-lastigst van dit patroon,
maar het gaat je zeker lukken. Veel plezier.
Groetjes van Kaatje uit de Kreafabriek.

Week 4 - de hak
Je bent geweldig bezig, je hebt je sokken al voor meer als de helft klaar. De hak wordt niet in rondes gehaakt, maar in
toeren heen en weer. En je haakt ook niet in Verlengde Vasten maar in ‘gewone’ Vasten.
Deze week dus ‘de hakken’, het meest lastige stukje van dit patroon.
Maar met goed lezen, tellen en “plaatjes” kijken komt het zeker goed.
Veel plezier en succes.

De hak.
-

Leg de sok plat neer, de zijmarkeerders zitten nu achter. De naald ligt dus links (halverwege een toer) omdat je bij
week 3 een extra halve toer door moest haken….Foto 17.

foto 17
-

Tel links en rechts van de middenmarkeerder 15 steken uit (maat 2: 16 steken en maat 3 17 steken) en verplaats
de zijmarkeerders hier naartoe
Plaats een extra markeerder in de rechter zijmarkeerder (je weet dan altijd dat dít het begin van de toer is) foto 18

foto 18
-

Let nu goed op:

Haak nu in tégengestelde richting in HV tot aan de linkermarkeerder. (dus terug naar de markeerder die je net
verplaatst hebt)
-

Haak nu (vergeet de markeerders niet “ mee” te nemen) langs de voorkant van de sok in V en eindig in de laatste
steek vóor de rechtermarkeerder (de dubbele markeerder). Let op; je haakt dus nog steeds in tegengestelde
richting.

-

Haak 1V in de rechtermarkeerder.

-

Haak 1V in de volgende 14 (maat2: 15 en maat 3: 16) steken en plaats een nieuwe markeerder in deze 14e ( 15e
of 16e ) steek.

-

Haak 2V in de volgende steek

-

1V in de volgende steek (maat 1), 1V in de volgende 3 steken (maat 2) of 1V in de volgende 5 steken (maat 3).

-

2V in de volgende steek.

-

1V in de volgende steek, plaats hier ook een nieuwe markeerder. Je hebt nu de basistoer gehaakt, goed
onthouden! (foto 19)

foto 19
-

Haak 1HV in de volgende steek

-

Draai het werk en haak 1Vin de gemarkeerde steek.

-

Haak 7 (9 of 11)V en blijf ook in dit gedeelte van het patroon steeds de markeerder “mee”nemen.

-

Haak 1HV in de volgende steek, je hebt nu de eerste toer van de hak gehaakt (foto 20)

foto 20
-

Draai het werk weer en haak 1V.

-

Haak 1V in de gemarkeerde steek.

-

2V in de volgende steek

-

1V in de volgende 3 (5 of 7) steken

-

2V in de volgende steek.

-

1V in de gemarkeerde steek.

-

De tweede toer van de hak is nu bijna klaar, sluit de toer met 1HV in de basistoer. (zie foto 21, het blauwe pijltje
geeft aan waar deze laatste HV te haken)

foto 21
-

Draai het werk.

-

Haak, beginnende in de markeerder, 9 (11 of 13) V en sluit de toer weer af met 1HV in de basistoer.

-

Maat 1: Haak 1L, 1V in de gemarkeerde steek, 2V in de volgende 4 steken, 1V in de volgende steek, 2V in de
volgende 2 steken, 1V in de gemarkeerde steek en weer afsluiten met 1HV in de basistoer. Let goed op dat je de
afsluitende HV niet in een steek haakt die al gehaakt is. Op foto 22 zie je bij het pijltje waar je de steek wél in moet
haken.

foto 22

foto 23

-

Je ziet nu al een beetje de ronding van de hak ontstaan (foto 23)

-

Draai je werk, 15V (te beginnen in de gemarkeerde steek) en sluit weer af met 1HV in de basistoer.

-

Draai je werk

-

Maat 2+3: Haak 1L, 1V in de gemarkeerde steek, 2V in de volgende 2 steken, 1V in volgende 1 (of 2) steek, 2V in
de volgende 2 steken, 1V in de volgende 2 (of 3) steken, 2V in de volgende 2 steken, 1V in gemarkeerde steek en
weer afsluiten met 1HV in de basistoer. Let goed op dat je de afsluitende HV niet in een steek haakt die al gehaakt
is. Op foto 22 zie je bij het pijltje waar je de steek wél in moet haken. Je ziet nu al een beetje de ronding van de hak
ontstaan (foto 23)

-

Draai je werk, 17V (0f 19),te beginnen in de gemarkeerde steek en sluit weer af met 1V in de basistoer.

-

Draai je werk.

-

Vervolg alle maten: Haak 1L, 1V in de gemarkeerde steek, 2V in de volgende 2 steken, 1V in de volgende 3 (4 of 5)
steken, 2V in de volgende 2 steken, 1V in de volgende 4 (5 of 6) steken, 2V in de volgende 2 steken, 1V in de
volgende gemarkeerde steek.

-

Sluit weer af met 1HV in de basistoer.

-

Draai het werk.

Het afsluiten met een HV in de basistoer is te zien in het filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=gZ7mkn_rAAo
-

Herhaal nu het heen en weer haken van de 21 (23 of 25) steken, en steeds weer “vastzetten” van de toer met 1HV
in de basistoer, totdat je rondom de enkel uitkomt op 42 (46 of 50) steken. En zorg ervoor dat je stopt aan de kant
van de dubbele markeerder. Dit kan betekenen dat je ook voorbij de zijmarkeerders komt. Laat deze dan gewoon
zitten. Eindig aan de kant van de dubbele markeerder.

foto 24
-

Je ziet beetje bij beetje de hak ontstaan (foto 24)

-

Blijf steeds goed opletten dat je de afsluitende HV écht IN de basistoer haakt.

foto 25
-

42 steken rondom (foto 25)

Echt goed van je dat de hak gelukt is. Niet vergeten te passen hoor.

Volgende week het allerlaatste deel van je sokken! Tot dan.

