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WEEK  3: Grot 

Omdat we deze haak-estafette voor de Vastenactie binnen de Clara-parochie organiseren, vinden 

we dat het Paasverhaal er ook bij dit Paas-tafereel betrokken mag worden. Daarom mag u deze 

keer een grot haken, dat symbool staat voor de plaats waar Jezus ingelegd wordt, nadat hij op 

Goede Vrijdag aan het kruis is gestorven.                             

Benodigdheden: 
- ca. 150 gram (evt. gemêleerd) grijs, geschikt voor 
   haaknaald 4mm, of 2 dunnere draden samen, ook 
    geschikt voor haaknaald 4 mm 
- restje groen en lichtgroen                                                                
- karton of placemat 
- stopnaald 

 

 

Gebruikte steken:

mr  =  magische ring 

L =  losse 

v  =    vaste 

dv =  dubbele vaste 

  

hst = half stokje 

st =  stokje 

sh =  samen haken

 
Bodem Grot: (maak 2 bodems)

01. Haak 2L. Haak 6v in de 1e L  
                           óf 6v in een mr (6) 
02. Haak 2v in elke v (12) 
03. Haak 2v in elke 2e v (18) 
04. Haak 1v, dv, (2v, dv) x5, 1v (24) 
05. Haak 2v in elke 4e v (30) 
06. Haak 2v, dv, (4v, dv) x5, 2v (36) 

07. Haak 2v in elke 6e v (42) 
08. Haak 3v, dv, (6v, dv) x5, 3v (48) 
09. Haak 2v in elke 8e v (54) 
10. Haak 4v, dv, (8v, dv) x5, 4v (60) 
11. Haak 2v in elke 10e v (66) 
12. Haak 5v, dv, (10v, dv) x5, 5v (72) 

 
Hecht de eerste bodem af, de 2e bodem niet afhechten. 
Knip van karton of placemat een cirkel uit ter grootte van toer 12. 
Leg beide delen met de verkeerde kant op elkaar en steek het stuk karton/placemat ertussen. Haak 
de twee bodemdelen aan elkaar door je naald door beide delen te steken in elke steek een vaste te 
haken (72). Niet afhechten. 
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13. Haak in de voorste lussen 72v (72). De ronde niet sluiten en niet afhechten, 
maak 1 keerlosse (telt niet mee als steek), keren. Haak vanaf nu in rijen, maak na 
elke rij een keerlosse (telt niet mee als steek). 

Binnenzijde Grot:

14. Haak 64v. Maak deze ronde niet verder 
        af.  Je hebt nu 8 steken over waarop niet 
        gehaakt wordt, dit is de grotingang. 
15. 1v, 2v sh, 58v, 2v sh, 1v (62) 
16. 1v, 2v sh, 56v, 2v sh, 1v (60) 
17. 1v, 2v sh, 54v, 2v sh, 1v (58) 

18. – 20. Haak 1v in elke v (58) 
21. 1v, dv, 54v, dv, 1v (60) 
22. 1v, dv, 56v, dv, 1v (62) 
23. 1v, dv, 58v, dv, 1v (64) 
24. 1v, dv, 60v, dv, 1v (66) 

 

Buitenzijde Grot: 

14. Hecht ter hoogte van de grotingang met een hv garen aan in de achterste lussen van toer 13 van 
de bodem, haak 1 losse + 1 vaste in 1e steek, haak in elke v een v (64). Maak deze ronde niet verder 
af, zodat er 8 steken overblijven voor de grotingang. Haak in rijen, maak een keerlosse na iedere rij 
(telt niet mee als steek). 

Haak vervolgens de toeren 14. t/m 24 (zie binnenzijde grot) 
Knip een strook karton of placemat op maat en plaats deze tussen de zijwanden van de grot. 

25. Haak de binnen en buitenkant van de grot samen met 66v (66). Niet keren. Haak 6L en hecht af 
met een hv in de eerste steek van toer 24. (72) Dit is je nieuwe beginpunt, plaats een 
stekenmarkeerder en haak vanaf nu weer in het rond. 

26. Haak 1v in elke v (72) 
27. Haak elke 11e en 12e v samen (66) 
28. Haak elke 10e en 11e v samen (60) 
29. 2v, 6x (2v sh, 1v), 40v (54) 
30. Haak 1v in elke v (54) 
31. 2v, (2v sh) x6 , 40v (48) 
32. Haak 1v in elke v (48) 
33. (3v, 2v sh, 3v) x6 (42) 

34. Haak elke 6e en 7e v samen (36) 
35. (2v, 2v sh, 2v) x6 (30) 
36. (2v sh, 2v) x3, 18v (27) 
37. Haak 1v in elke v (27) 
38. (2v sh, 1v) x3 18v (24) 
39. (1v, 2v sh, 1v) x6 (18) 
40. Haak elke 2e en 3e v samen ( 12) 
41. Haak alle v 2 aan 2 samen (6)

Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Werk de draad weg. 

Speld de delen van de grotingang op elkaar, hecht grijs garen aan en haak op de grotingang een rij 
vasten door beide delen heen helemaal in het rond. Hecht af en werk de draad weg. 

Borduur met groen en lichtgroen her en der grassprietjes op de grot vanaf toer 12 naar boven. 
Is ie af?? Maak als u wilt meer eieren/beestjes in andere kleuren 


