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Granny Squares slinger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal:  

� Janni biokatoen van hema biogarne, kleuren naar keuze, ong. 4 granny squares uit 1 

bol 

� Bamboe haaknaald nr. 4 (of 3½ als je erg los haakt) 

 

Werkwijze algemeen:  

� gebruikte steken: lossen (l.), halve vasten (hv.), vasten (v.), halve stokjes (hst.), 
stokjes(st.) 

� de Granny Squares worden elk afzonderlijk gehaakt en daarna met vasten aan elkaar 

verbonden 

 

Werkwijze Granny Square:  

� opzet: ketting van 6 l., sluiten tot ring met hv. in 1e l. 

� 1e toer: 3 l. als  1e st. en 15 st. in de ring, eindig met hv. in 3e l. van het begin van de toer 

� 2e toer: 3 l. als 1e st. & 2l. & 1 st. in hetzelfde st., 1 st. overslaan, * 1 st. & 2 l. & 1 st. in het 
volgende st., 1 st. overslaan*, herhaal van * tot * en eindig met 1 hv. in 3e l. van begin. 
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� 3e toer: 1hv. in de 1e boog van de vorige toer, 3 l. als 1e st. & 1 st.& 2 l. & 2 st. in dezelfde 
1e boog, 1 v. tussen de 2 st. van de vorige toer, * 2 st. & 2 l. & 2 st. in de volg. boog, 1 v. 

tussen 2 st.* , herhaal van * tot *  

� 4e toer: gebruik 4 hv. om tot aan de 1e boog van de vorige toer te komen (achterin 

steken geeft mooiste resultaat), 3 l. als 1e st. & 1 st.& 4 l.& 2 st. in de 1e boog, * 4 l, 2 v. in 

volgende boog, 4 l, 2st. & 4 l. & 2 st. in volgende boog*, herhaal van * tot *, eindig met 

hv. in 3e losse van begin 

� 5e toer: 2 l. als *1e hs op st. , hs. op st. 6 hs. om boog, 2 hs. op 2 st., 3 hs. om boog, 2 hs. 

op 2 st., 3 hs. om boog*  eindig met hv. in 2e l. van begin 

 

Afwerking: 

� Werk alle losse draaduiteinden weg. 

� Gebruik 1 of meerdere kleuren garen om de granny squares met elkaar te verbinden. 

� Begin met een ketting van lossen, minimaal 20 cm of zolang als gewenst. 

� Ga verder met de eerste granny square en haak vasten langs de bovenrand 

� De volgende granny square kan er meteen achteraan vast gezet worden (zoals in het 

voorbeeld), haak dan gewoon verder in vasten. Wil je meer afstand tussen de 

vierkantjes, haak dan eerst verder in lossen tot de gewenste tussenafstand en ga dan 

bij het volgende vierkantje verder met vasten. 

 

 

 

 

Materiaal verkrijgbaar bij CeeTee 

Webwinkel:  www.ceetee.nl 

E-mail:  carol@ceetee.nl 
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