
Instructies “Granny Square” - Project Peace of Happiness 

Kleine vierkant (granny square) 

Begin met een “magische cirkel” of haak 5 lossen en verbind met een halve vaste 
aan de eerste losse om een cirkel te maken.


Toer 1: haak 4 lossen (l) (= 1 stokje  en 1 losse),  *1 Stk + 1l * nog 11 x in de cirkel. 
Verbind met een halve vaste (hv) in derde losse van begin. Knip draad af.  (12 stk 
totaal)


Toer 2: neem een nieuwe kleur draad en bevestig ergens in een 1-losse ruimte.

Haak 3 l (=1 stk) en 1st in dezelfde ruimte ; haak 1 l ; * 2stk, 1l * , in ruimte tussen 
de  rest van de stokjes.

Verbind met hv in derde l. (12 groepen van 2 stokjes totaal)


Toer 3 : Pak een nieuwe kleur en bevestig in 1-losse ruimte tussen stokjes.  
Haak 3 l (=1 stk), 2 stk en 1 l in tussenruimte; 

* 3 stk, 1 losse* in de rest van de ruimtes tussen de steken.

Verbind met hv in derde losse. (Je hebt nu 12 groepjes van 3 stokjes)


Toer 4: Begin met een nieuwe kleur in een 1-losse tussenruimte. Haak 4 l, (= 1 
Dubbelstokje dstk), 1dbstk, 3 lossen, 2 dstk in tussenruimte (= eerste hoek)


* 1l, 4 st in volgende tussenruimte*, herhaal vanaf * nog een maal. 

**1 l (2 dbstk, 3l, 2 dstkt) in volgende tussenruimte (= 2e hoek); *1l, 4 st in volgende 
tussenruimte*, twee maal.**

Herhaal vanaf ** tot ** twee maal tot je helemaal rond bent. 

1 l en halve vaste aan bovenkant dstk. Knip draad af.


Grote granny square. 



Toer 5 : pak dezelfde kleur als toer 4 (of kleur naar eigen keuze). Bevestig de draad 
in de 3-losse ruimte van een hoek.


Haak 3 losse, 2 stokjes, 3 l, 3 stokjes in de 3-losse tussenruimte (is eerste hoek)

Haak *1 losse, 4 stokjes*  in ieder tussenruimte van losse tot hoek (= 3 x 
tussenruimte)

Haak 1 losse; (3 stokjes, 3 l, 3 stokjes) in tussenruimte van hoek (= 2e hoek)

Haak *1 losse, 4 stokjes* in de drie tussenruimtes tot hoek. 
Haak 1 losse; (3 stokjes, 3 l, 3 stokjes) in tussenruimte van hoek (= 3e hoek)

Haak *1 losse, 4 stokjes* in de drie tussenruimtes tot hoek.

Haak 1 losse en verbind met hv bovenkant stokje 1e hoek.


Knip draad af.


Maak een kwastje 

Kies een kleur wol, en wikkel het om een stukje karton van ongeveer 10 cm lengte 
heen, 20 keer omheen wikkelen. Doe een draad aan de bovenkant om alles te 
verbinden en trek aan met een knoopje. Zorg dat de draad aan twee kanten lang 
genoeg is om straks te verbinden met je haakwerk. 

Knip aan de onderkant van karton de draden door en haal het kwastje van karton 
af. Wikkel een andere kleur wol ongeveer een cm van de bovenkant om alle draden 
heen, 6 keer. Maak een knoopje en werk draad weg met een stopnaald.

Bevestig het kwastje in het midden van je haakwerk of op een hoek.  Werk de 
draden achter het haakwerk weg.


Of zoek op you-tube naar voorbeelden hoe je een kwastje kunt maken.





