
 

 

Katia Stola 
 
Benodigdheden: 
- 8 bollen Katia Alaska kleur 15 
- haaknaald 7 & 5 & 1,75 
- 2 bollen Phildar paillettes kleur 4 
- 1 bol Rico Essentials Crochet aqua kleur 
10 
- 1 bol Knit Collage Gypsy Garden 
Mermaid-Café kleur 9 
 
Afmeting: in meters: 2 bij 1,65 bij 1,65 
 
Weetje: je meerdert om de toer. 
 
TIP: om je werk stevig te houden, haak je 
1 keerlossen en een stokje in de eerste 
steek.  
 
De omslagdoek haak je zo: 
Toer 1: start met 5 lossen, een stokje in de eerste losse, 2 lossen, een stokje in de eerste 
losse, 2 lossen, stokje in de eerste losse. Je hebt nu 3 vakjes. Keer je werk(je).  
Toer 2: (dichte toer) 1 losse, 1 stokje in de eerste steek, in de eerste ruimte: 2 stokjes, 1 
stokje op het stokje van vorige toer, in de middelste ruimte: 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. Op 
het stokje van de vorige toer een stokje, in de laatste ruimte 3 stokjes. Keer je werk.  
Toer 3: (open toer) 5 lossen en een stokje op de eerste steek. 2 lossen, 2 steken overslaan, 
een stokje. 2 lossen, 2 steken overslaan, In de ruimte van 2 lossen in de punt haak je: 
stokje, 2 lossen, stokje, 2 lossen, stokje, 2 lossen, stokje. 2 lossen, 2 steken overslaan, stokje. 2 
lossen, 2 steken overslaan. Op de laatste steek haak je: stokje, 2 lossen, stokje. Keer je 
werk.  
Toer 4: (dichte toer) 1 keerlossen en een stokje in de eerste steek. In elke ruimte haak je 2 
stokjes, en op elk stokje van de vorige toer haak je een stokje. In de punt, in de middelste 
ruimte haak je: 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. In de laatste ruimte van 5 lossen, aan het einde 
van de toer haak je 3 stokjes. Keer je werk.  
Toer 5 t/m 40: herhaal toer 3 (open) en 2 (dichte) en je eindigt met een dichte toer. 
 
De rand maak je zo: 
De rand is per zijde verschillend. Ze hebben daarom allemaal een letter gekregen. Zie 
tekening  
 
Toer 1 met Katia Alaska, haaknaald 7 
Bij A: hecht aan in de hoek van A/B en haak vasten op de rand. Zo heb je een mooi 
begin voor de rest van de rand. In dit geval heb ik bij de dichte toeren 2 vasten gehaakt 
en bij de open toeren 3 vasten. Deze rand biedt stevigheid, maar mag ook niet te strak 
om de rand zitten. Let daarom goed op of je misschien een steek extra nodig hebt. 
Bij B en C: hecht aan in de hoek bij A/C. een losse en een vaste. *3 lossen, 3 steken 
overslaan, een vaste. Herhaal vanaf * let weer goed op of de rand niet te strak wordt.  
De hoek van B/C: in de hoek: 1 vaste, 3 lossen, 1 vaste. haak verder zoals bij B/C 
 
Toer 2 met Phildar Paillettes:, haaknaald 5 
Bij A: hecht aan in de hoek bij A/B. een losse en een vaste, *3 lossen, een vaste in de 
volgende steek. herhaal vanaf * 



 

 

Bij B en C: hecht aan in de hoek van A/C in het boogje. een losse, een vaste, *2x half 
stokje, 3 x stokje, 2x half stokje en een vaste. Een vaste in het volgende boogje, herhaal 
vanaf * 
Hoek van B/C: vaste, 3x stokje, 1 losse, 1x dubbel stokje, losse, 3x stokje, vaste.  
 
Toer 3 met Rico Essentials Crochet haaknaald 1,75 
Bij A: - 
Bij B en C: hecht aan in de hoek van A/C. een losse en een vaste in de eerste steek, *2 
lossen, een vaste in de volgende steek. Herhaal vanaf * 7 keer. sla 1 steek over, herhaal 
vanaf *.  
Hoek B/C: *een vaste, 2 lossen, een vaste in de volgende steek. herhaal vanaf * 1 keer. **3 
lossen, vaste in de volgende steek. herhaal vanaf ** 2 keer. herhaal vanaf * 2 keer.  
 
De bol Kit Collage haak je helemaal op met je vingers: vingerhaken! en rijg je daarna 
door de laatste toeren van de stola.  
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