
 

© 2014 Yvonne’s Gratis Patroontjes, ontworpen door Yvonne Blanker. Alle rechten voorbehouden. DIT PATROON IS ALLEEN VOOR PERSOONLIJK 
GEBRUIK! Het patroon of delen van het patroon mogen niet verveelvoudigd of uitgebracht worden (zowel online als op schrift), noch mogen ze aangepast of 
doorverkocht worden. Het is toegestaan artikelen die gemaakt zijn met dit patroon te verkopen, op voorwaarde dat ze handgemaakt zijn door de verkoper, in 
beperkte aantallen worden geproduceerd en dat de verkoper de ontwerper vernoemt bij zijn aangeboden artikelen. Vereist is dat het volgende wordt 
vernoemd in de productbeschrijving van de te verkopen artikelen: „Deze creatie is met de hand gemaakt door ...(vul hier uw naam in) met het patroon dat 
ontworpen is door Yvonne Blanker.” 
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Kreeftensteek haken hoe doe je dat? 

 

 
 foto 1 foto 2 
 

Foto 1: hecht aan met 1 halve vaste 
Foto 2: steek je naald in de steek rechts van waar je hebt aangehecht 
 

 
 foto 3 foto 4 
 

Foto 3: leg je naald over de werkdraad  
Foto 4: haal hem door de steek, je hebt nu 2 lusjes op je naald, de eerste lus 
(links) is je werkdraad en de tweede lus (rechts) is je lus van de vorige steek 
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 foto 5 foto 6 
 

Foto 5: sla de draad om je naald 
Foto 6: haal je werkdraad door de 2 lusjes op je naald (1 kreeftensteek) 

 

 
 foto 7 foto 8 

 
Foto 7: steek je naald in de volgende steek naar rechts 
Foto 8: haal de draad door en sla om en maak de steek af 

 
Herhaal steeds stap 2 tot en met 6 voor de volgende steken en je kent nu ook de 

Kreeftensteek 
 
 

 
 

 
Yvonne Blanker 


