
Plaid/deken met 50 granny squares. 

Benodigdheden: haaknaald 3,5 

± 30 bolletjes Catania katoen in de kleuren die je mooi vind. 

Voor de granny square heb ik per kleur 5 á 6 bolletjes gebruikt. 

Van de huidskleur ongeveer 15. 

Ik weet het niet meer precies. 

 

 

 

 

Begin met het haken van 50 granny squares. Geheel naar eigen keuze. 

http://www.blijmetdraadjes.nl/molenwieken-granny-square/ taupe 

http://www.blijmetdraadjes.nl/granny-square-basispatroon/ grijs 

http://www.blijmetdraadjes.nl/4-harten-granny-square/ rood 

http://www.blijmetdraadjes.nl/kruispunt-granny-square/ groen 

http://raadmetdraad.blogspot.nl/2014/05/haakpatroon-finse-granny-square.html huidskleur 

 

Dit zijn de granny squares die ik heb gebruikt. Er is keuze genoeg op internet staan nog veel meer 

voorbeelden. Zorg er alleen voor dat  bij alle grannys je laatste toer bestaat uit eenzelfde aantal 

steken. Draadjes afhechten. 

 

http://www.blijmetdraadjes.nl/molenwieken-granny-square/
http://www.blijmetdraadjes.nl/granny-square-basispatroon/
http://www.blijmetdraadjes.nl/4-harten-granny-square/
http://www.blijmetdraadjes.nl/kruispunt-granny-square/
http://raadmetdraad.blogspot.nl/2014/05/haakpatroon-finse-granny-square.html


Vervolgens maak je 10 grannys aan elkaar door aan twee tegen over elkaar liggende kanten een rij 

vasten te haken met de huidskleur. Ik kwam op 28 vasten per kant.  

Deze rijen maak je aan elkaar dmv vasten. 

Pak de onderste lus op van de vasten van  beide grannys en maak hier een vaste op. 

Zo maak je een lint van 10 grannys verbonden met vasten.  Totaal 5 linten. 

Let op: de laatste en de eerste granny hoeft maar aan 1 kant met vasten omzoomd te worden. 

Draadjes afhechten. 

 

Aan de lange kant van de linten maak je vervolgens met de huiskleur een rij vasten 28 vasten per 

granny en voor de tussenstukjes nog 2, dat zijn dus 298 vasten. 

Haak  2 toeren ( huidskleur) stokjes,  

1 toer ( huidskleur) vasten,  

1 toer ( groen of taupe) beginstokje(= 3 lossen) 2  steken overslaan  (1 stokje 1 losse 1 stokje ) in 1 

steek, 99 keer, 

1 toer (rood of grijs) in elke losse tussen de stokjes, een cluster van 3 stokjes en 2 lossen, 

1 toer ( huidskleur) stokjes ( 2 stokjes op de lossen en 1 stokje boven de cluster), 

1 toer ( huidskleur) vasten. 

Draadjes afhechten. 

 



Deze zet je aan elkaar d.m.v. halve vasten. Daarbij pak je alleen de voorste lus van de vasten van 

beide linten.  

Zo maak je alle linten aan elkaar. Denk erom dat je de buitenste kanten niet met deze toeren 

omhaakt. Let ook op het patroon van de grannys, bij mij heb ik diagonalen gemaakt van de zelfde 

grannys. 

 

Vervolgens haak je om het hele kleed vasten, 2 keer ( 28 op elke granny en op de tussenstukken 22), 

en 2 keer 298, totaal 1052 vasten, 

1 toer ( huidskleur) stokjes, 

1 toer (taupe) vasten, 

1 toer ( huidskleur) stokjes, 

1 toer (groen) vasten, 

1 toer ( huidskleur) stokjes, 

1 toer ( grijs) vasten, 

1 toer ( huidskleur) stokjes, 

1 toer ( rood) vasten, 

1 toer ( huidskleur) stokjes, 

1 toer ( huidskleur) vasten, 

1 toer halve vasten. 

 

 

 

 


