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Wat goed! Je bent er weer bij 

vandaag. We haken samen de 

winterse col-CAL van Kek & Hip 

CAL is de afkorting van Crochet 

Along; wat zoveel betekent als 

“meehaakproject”. In 6 weken 

haak je een prachtige col in vele 

verschillende steken en patronen.  

Je kunt deze winterwarme col 
natuurlijk haken voor je zus, je 

moeder of die lieve vriendin.  

Of gewoon voor jezelf! Dat kan 

natuurlijk ook heel goed. De Kek & 

Hip col werd gehaakt in het fijne 

DMC Magnum (nr 751)           

Natuurlijk kun je ook andere wol 

kiezen. We gebruikten haaknaalden 

met de nummers 4, 4.5, 5 en 6. 
Deze CAL  is goed mee te haken als 

je een beginnend haakster bent. Er 

wordt echter wel een basiskennis 

gevraagd van basissteken. Het 
patroon neemt je stap voor stap 

mee. En haak je al heel lang? 

Gewoon aanhaken, anderen 

helpen en genieten.  

Het is belangrijk dat je bij dit project 

steeds blijft tellen, maar ook een 

sjoemelsteekje af en toe is 

toegestaan. Ziet niemand! 
  

 

Winter 

"wist je datjes" 
* De Nederlandse 

vertaling van het 

woord roundabout is 

rotonde. 

* 600 miljoen jaar ge-

leden was onze 

planeet volledig be-

dekt onder sneeuw 

en ijs. 

* Op de polen 

sneeuwt het zelden.  

* -89,2 graden was de 

laagste temp. ooit. 
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Wat heb je nodig? 
- ruim 1100 meter garen, in de 

 kleur die jij het mooist vindt, 

met een naaldnummer advies 

van 4 of 5. Ik gebruikte 2 bollen 

DMC Magnum Tweed in de 

roze kleur nr 751. Ik haakte ze 

niet beiden op.  

- haaknaald nummers 4, 4.5,  

 5 en 6 

- steekmarkeerders 

- een stompe stopnaald 

 
 

 

 

 Over pieken en door dalen - Week 3 van de Kek & Hip col-CAL 2022. 

 
Gezellig dat je er ook vandaag weer bij bent, deze derde week van de Kek & Hip CAL. In zes weken 

haak je, in 55 rondes, je eigen col. Gewoon thuis op de bank, op het moment dat het jou uitkomt, 

met thee en een lekker taartje erbij bijvoorbeeld. De opengewerkte steken in deze col geven een 

soort kanten(lacy)effect. Natuurlijk kan iedereen mee doen met deze CAL. Houd er wel rekening 

mee dat als je in een andere garenkwaliteit mee haakt de maten van je col kunnen afwijken. Voor 

de meeste van de gebruikte steken (zie hieronder) wordt een basishaakkennis verwacht. Deze 

worden niet uitgelegd in het patroon.  

Ook deze week is het weer tellen geblazen. Houd er in het patroon rekening mee dat sjoemelen 

absoluut niets uitmaakt. Staat er dat je op 260 steken uit moet komen bijvoorbeeld en moet jij, om 

dat aantal te bereiken, een steekje meerderen of  2 steken samen haken? Geeft niets. Ziet niemand. 

En ben je toe aan een nieuwe bol wol? Knoop de nieuwe draad vast aan de bol die bijna op is en 

haak verder. Op het laatst steek je de draadjes gewoon weg.  

Oh en nog een tip voor het tellen van de steken. Steeds, als ik in het patroon weer bedacht te gaan 

tellen, markeerde ik elke keer na 50 steken met een markeerdertje. Dat is, vind ik, overzichtelijker. 

Steeds ongeveer 260 steken moeten tellen is namelijk gevoeliger voor telfoutjes. Het is maar een tip.  

Heel veel plezier met jouw eigen roundabout. Is ook week 3 weer afgerond en gelukt? Deel je dan 

een mooie foto via je socials met #kekenhipcolcal en/of #lacyroundaboutcol? Leuk! 

 

De volgende steken worden gebruikt in dit patroon 

L (losse), HV(Halve Vaste), V(Vaste), VV(Verlengde Vaste), HST(Half Stokje), ST(Stokje) en  

DST (dubbel stokje) 

Alleen de Verlengde Vaste (VV) wordt uitgelegd in dit patroon. Voor wat betreft de andere 

gebruikte steken wordt een basishaakkennis verwacht 

 

Deze week haak je onder andere een berglandschap, worden wat ontspannen steken weer 

herhaald en haak je een begin aan een brede opengewerkte ‘kanten’ rand in het midden van je 

col. Goed tellen deze week! Plezier weer met week 3 van het patroon. Succes!  

 

 

 
 

Wat leuk dat 

je meehaakt 

met de 

Col-CAL 
 

 

Welkom 
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Ronde 19: 

We gaan verder met een bijzondere open driehoekjes steek. 

Haak 1HV in de eerste V van ronde 18. Haak 4L en markeer de 4e L. Deze steken tellen als 1e DST+1L 

Haak nu in dezelfde steek 1ST. Je haakte nu een eerste halve ‘bergje’ 

*Sla 2 steken van ronde 18 over en haak 1L, 1V in de 3e steek en weer 1L. Sla weer twee steken over 

en in de volgende 3e steek haak je nu 1ST+1L+1DST+1L+1ST* 

Herhaal *-* nu tot je 42 complete bergjes haakte en dus het eerste halve bergje. 

Foto 22: Bergjes in ronde 19 

 

Sluit de ronde, na de laatste 1L+1V+1L af met 1ST in de basis van het eerste halve bergje + 1L in de 

gemarkeerde steek. Op die manier maak je het 43e bergje compleet.  

 

     
Foto 22              Foto 23             Foto 24 

 

Ronde 20: 

Haak 1L en markeer deze steek.  

Haak 1V op het middelste DST van ronde 19 +1L (dit is de eerste vaste) 

*Haak 1DST in de laagliggende V van de vorige ronde+1L. 

Let op: Haak vervolgens 1ST in de onderste steek van het zojuist gehaakte DST. Foto 23 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

elit. Vivamus semper 

sodales lorem. Quisque 

venenatis vehicula lectus. 

Donec a odio eu eros 

lobortis vehicula. 

- sodales. 

Haak 1L en 1V op het DST van het volgende hoge bergje +1L* 

Herhaal *-* de gehele ronde en sluit de ronde na de laatste L met 1HV in de gemarkeerde steek. 

Foto 24: Omgekeerde bergjes in de dalen tussen de bergen van ronde 19.  

 

Ronde 21: 

Haak 1L en markeer deze steek. Deze steek telt als eerste V. 

Lees de volgende zin even goed: Haak nu op elk ST en DST én elke V en in elke L-ruimte van  

ronde 20, 1V. 

Sluit de ronde met 1HV in de gemarkeerde steek. 

Zorg dat je weer uitkomt op 260 steken. Hier kan het heel goed zijn dat er een ‘sjoemeltje’ aan de 

pas komt… 

Ronde 22: 

Haak 1L en markeer deze steek. Deze steek telt als eerste V van deze ronde. 

Haak 1V in elke steek en sluit de ronde met 1HV in de gemarkeerde steek (260) 

 

     
Foto 25     Foto 26     Foto 27 

 

Ronde 23: 

Een start van een nieuw opengewerkt patroon. 

Haak 1L en markeer deze steek.  

Haak 1V in de volgende steek. 

*Sla 2 steken van ronde 22 over en haak in de volgende (3e) steek 1ST+1L+1ST+1L+1ST. Sla weer 2 

steken over en haak 1V in de volgende (3e) steek. Haak 3L en 1V in de volgende (4e) steek* 

Herhaal *-* de gehele ronde. Sluit af met 1V+3L en 1HV in de gemarkeerde steek.  

Foto 25: Een ronde van hoge en lage boogjes is ontstaan. 

 

Ronde 24: 

Haak 6L en markeer de 3e L. Deze steken tellen als het eerste ST en 3L. 

*Op het middelste ST van het volgende bergje in ronde 23 haak je nu 1V+3L+1V. Hierna haak je in 

het lage boogje van ronde 23 (van 3L) 3L+1ST+3L* 

Herhaal *-* de gehele ronde. Sluit, na de laatste 3L, af met 1HV in de markeerder. (Foto 26) 

 

Ronde 25: 

Haak 1L en markeer deze. Haak vervolgens 1V op het ST waarop je net ook de V haakte.  

*In het 3L boogje van ronde 24 haak je nu 1ST+1L+1ST+1L+1ST. Op het volgende stokje haak je nu 

weer 1V+3L+1V* 

Herhaal de *-* reeks nu de gehele ronde.  

Eindig de ronde met 1V+3L+1HV in de gemarkeerde steek.  
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Ronde 26:  

Herhaal ronde 24 MAAR let op, haak nu op het middelste ST steeds 2V (en niet 1V+3L+1V) 

Sluit de ronde weer af met 1HV in de gemarkeerde steek. 

 

Ronde 27:  

Haak 2L en markeer de 1e L. Deze steken tellen als eerste V van de ronde.  

In elke L-ruimte van de vorige ronde haak je nu de gehele ronde 2V. Op elk ST van ronde 26 haak je 

steeds 1V. Op elke V van ronde 26 haak je ook 1V.  

Sluit af met 1HV in de gemarkeerde steek. (260 steken) Foto 27 

Hier zou een sjoemelmomentje weer op zijn plek kunnen zijn heb ik ervaren.  

 

Ronde 28: 

Haak 1L en markeer deze steek. Deze steek telt als eerste V van de ronde.  

Haak in elke steek van ronde 27 1V, maar haak weer alléen in de achterste lus van de steken van de 

vorige ronde, voor weer een mooi richeltje. 

Sluit de ronde af met 1HV in de gemarkeerde steek. (260 steken) 

 

En zomaar opeens zit ook de derde week van ons COLhaakproject er alweer op. We zijn al op de 

helft zeg! 

Op papier lijkt deze week minder uitgebreid maar de bergwandeling die je maakte in je haakwerk is 

wel een intensief projectje. 

In week vier komen de opengehaakte blokjes weer terug en ook de piepkleine picotjes, de 

bubbeltjes gaan we herhalen. Verder maken we ook een tropisch uitstapje en haak je een serie 

ananasjes. Een echte garenvreter weer.  

Ik verheug me op volgende week. Jij? Tot dan dan.  

 

Ik vind het erg leuk als je via social media je weekresultaat deelt (met #kekenhipcolcal en/of 

#lacyroundaboutcol)of via mail info@kekenhip.nl 

 

Tot volgende week! Zelfde plek, zelfde tijd! 

Groetjes Claudia Kek & Hip   

 

Oh, en die bos bloemen die je van de week zag?....... die mag je echt best kopen voor jezelf hoor.  
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