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Granny squares windlichtcover 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Materiaal:  
� Léttlopi IJslandse wol 
� Bamboe haaknaald nr. 4½ 
� Windlicht of een vaas met een omtrek van 36 tot 38 cm, minimaal 15 cm hoog 
 
Werkwijze algemeen:  
� gebruikte steken: lossen (l.), halve vasten (hv.), vasten (v.), halve stokjes (hst.), 
stokjes(st.) 

� de 3 granny squares worden elk afzonderlijk gehaakt en daarna met vasten aan 
elkaar gehaakt 
 

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. 

� 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 *  
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� 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: 

� haak de granny squares met vasten aan elkaar, telkens met dezelfde zijden tegen 
elkaar aan 

� haak de laatste tegen de eerste aan 
� haak boven- en onderlangs nog een rij vasten voor een mooi afgewerkte rand 
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