
Spiraal met vasten 
Indien U een spiraal wilt haken, met meer dan 8 roc per toer, kan u beter met vasten 

haken. 

Het voorbeeld hieronder laat u een oprijgschema voor een spiraal van 16 roc. zien. 

(zie circumference) 

We lezen het schema beginnende rechts onderaan : 4 grijze, 1 zwart, 5 mauve, 1 

zwart, 4 witte, 1 zwart 

en we gaan verder onderaan: 4 grijze, 1 zwarte, 5 mauve enz. 

 
Aan u om te zien of u met  rocailles 15/0 of 11/0 wilt werken: 

Een schema in roc 15/0 op een toer van 16, geeft een spiraal van 0,9 cm doorsnede. 

Een schema in roc 15/0 op een toer van 20, geeft een spiraal van 1,1 cm doorsnede. 

Een schema in roc 15/0 op een toer van 34, geeft een spiraal van 2 cm doorsnede. 

Een schema in roc 11/0 op een toer 11, geeft een spiraal van 0,9 cm doorsnede. 

 

 



Ik rijg 1 à 2 maal het oprijgschéma op. Ik laat u daarna zien, hoe men met een 

nieuwe draad kan verder werken. 

Als u opgerijgd hebt, eindigt men met drie verschillende kleuren. 

Dus, hier in ons voorbeeld eindigt men het oprijgwerk met 16 roc zwart, 16 roc 

mauve, 16 roc grijs. 

 

En nu is men vooral ZEN, we beginnen te haken! 

 

Haak een ketting van 16 lossen, neem telkens 1 roc grijs mee.. 

Maak de ketting dicht, door u haaknaald in de eerste losse te steken. 

Plaats een mauve parel rechts van de haaknaald,  zet een draad op de haaknaald, en 

haal deze draad door de losse, er staan 2 lussen op de haaknaald. 

Zet opnieuw een draad op de haaknaald en haal deze draad door de 2 lussen. 

Ik toon u hier, op een begonnen spiraal : 

 

 

Steek de haaknaald in de losse, 

voor de parel 

Plaats een parel rechts van de 

haaknaald,  zet een draad op de 

haaknaald 



 

 

 

 

 

Veel haakplezier!!! 

Haal deze draad door de losse, er 

staan 2 lussen op de haaknaald. 

Zet opnieuw een draad op de 

haaknaald 

 

Haal deze draad door de 2 lussen 


