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  Video’s kunnen gevonden worden op www.katia.com/NL/leren-breien-video of op ons  kanaal ‘filkatia’

INITIATION AU CROCHET
Katia a mis au point les explications pas à pas, en précisant tous les détails, pour les personnes désirant s’initier à l’art 
du crochet. Lisez-les attentivement. En cas de doute, KATIA est à votre disposition pour vous répondre.

Une multitude de travaux peuvent être réalisés au crochet. Les résultats sont extraordinaires. Le crochet utilise 
principalement 4 points de base:

 9 Maille chaînette l Maille serrée

 8 Maille coulée 1 Bride

La combinaison de ces points débouche sur un grand nombre d’effets, des plus simples au plus complexes, avec des 
résultats surprenants.

On utilise des crochets de grosseur différente en fonction de la grosseur du fil employé.

Tous les ouvrages sont illustrés par des graphiques. Voir ci-après les instructions pour suivre un graphique.

Nous allons maintenant expliquer en détail, et à l’aide de dessins, les points de base, ainsi que certaines combinaisons, 
des finitions, etc. L’explication de chaque point est accompagnée du signe correspondant que vous retrouverez sur les 
graphiques.

INLEIDING VOOR HET HAKEN
Katia heeft stap voor stap en in detaille de basis en beschrijvingen ontwikkeld voor degene die wil beginnen met 
haakwerk.

Lees deze aandachtig en indien U twijfels heeft, staat KATIA ter Uw beschikking voor al Uw vragen.

Met de haaknaald kunnen oneindig veel werkstukken, eenvouding en met uitzonderlijke resultaten, gemaakt worden. 

Het haakwerk bestaat in principe uit 4 steken:

 9 Losse l Vaste

 8 Halve vaste 1 Stokje

Door het combineren van deze steken kan elk werkstuk vervaardigd worden, vanaf de meest eenvoudige tot de meest moeilijke 
werkstukken, met verbazingwekkende effecten. 

Er zijn verschillende maten haaknaalden die gebruikt worden afhangend van de dikte van het garen.

Alle werkstukken worden beschreven met grafieken, later geven we de instructies voor hoe een beschrijving gevolgd moet 
worden. 

Vervolgens, beschrijven we gedetailleerd en met figuren de basissteken en een aantal combinaties, afwerkingen etc. Bij de 
beschrijving van elke steek staat het symbool dat U vindt in de grafieken.

Crochet et fourche
Haakwerk en Guimpewerk
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Maille chaînette Losse 

Maille coulée Halve vaste 

POINTS DE BASE BASISSTEKEN

Avec l’extrémité du fil, former un anneau et, 
en le saisissant à la base entre le pouce et 
l’index, passer le fil sortant de la pelote sur 
l’index et sous le majeur.

Met het uiteinde van de draad, een lus 
maken en deze vasthouden bij de basis met 
wijsvinger en duim, haal de draad die uit de 
bol komt over de wijsvinger en onder de 
middelvinger.

Placer le fil sur le crochet et le ramener à 
travers l’anneau, lever un peu le crochet vers 
le haut, en maintenant les deux extrémités 
du fil: un nœud s’est formé à la base de 
l’anneau.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de lus, haal de haaknaald iets 
omhoog, de twee uiteinden van de draad 
vasthouden, er is een knoop gevormd bij de 
basis van de lus.

Replacer le fil sur le crochet et le ramener 
dans l’anneau du crochet. Pour faciliter 
l’opération, veiller à ce que la pointe du cro-
chet soit dirigée vers soi.

Zet opnieuw een draad op de haaknaald en 
haal deze draad door de lus die op de haak-
naald staat, voor het gemakkelijk doorhalen, 
zorgen dat de kop van de haaknaald naar U 
toegericht is.

Piquer le crochet dans la 2e m. chaînette à 
partir du crochet.

De haaknaald insteken in de 2e losse vanaf 
de haaknaald.

Passer le fil sur le crochet et le ramener à 
travers les deux boucles du crochet.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de twee lussen die op de haak-
naald staan.

La première m. coulée est formée. Piquer 
le crochet dans la m. chaînette suivante et 
répéter l’étape précédente.

De eerste halve vaste is gevormd, de haak-
naald insteken in de volgende losse en her-
haal de voorafgaande stap.

La figure illustre 1 rg crocheté en m. coulées.
Op het figuur is te zien hoe 1 naald in halve 
vasten eruit ziet.

La première m. chaînette est formée. Répéter 
l’étape précédente. Les figures montrent les 
m. chaînette, sur l’endroit et sur l’envers de 
l’ouvrage.

De eerste losse is gevormd, herhaal steeds 
de voorafgaande stap. De figuren geven aan 
hoe de lossen eruit zien, zowel aan de goede 
kant als aan de verkeerde kant.

Endroit
Goede kant v.h. werk

Envers
Verkeerde kant v.h. werk
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Pour former la 1ère m. serrée, piquer le 
crochet dans la 2e m. chaînette à partir du 
crochet.

Voor het haken van de 1e vaste, de haaknaald 
insteken in de 2e losse vanaf de haaknaald.

Placer le fil sur le crochet et le passer à 
travers la première boucle du crochet. On 
obtient de nouveau 2 boucles.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de eerste lus van de twee lussen 
die op de haaknaald staan. Er zijn opnieuw 
2 lussen.

Passer le fil sur le crochet, et le passer à 
travers les 2 boucles du crochet.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de 2 lussen die op de haaknaald 
staan.

La première m. serrée est formée. Pour for-
mer la m. suivante, piquer le crochet dans 
la m. chaînette suivante et répéter les 2e et 
3e étapes.

De eerste vaste is gevormd, voor het haken 
van de volgende vaste, de haaknaald inste-
ken in de volgende losse, herhaal de 2e en 
3e stap.

Croch. 1 m. serrée dans chaque m. chaînette. 
Une fois toutes les mailles formées, retour-
ner l’ouvrage, de manière à avoir l’ouvrage à 
gauche du crochet.

Haak 1 vaste in elke losse van de basis, wan-
neer alle st. beëindigd zijn, het werk keren, 
zodat het werk opnieuw aan de linkerkant 
valt.

Commencer le rg suivant par 1 m. chaînette 
et piquer le crochet dans la m. de base sui-
vante et croch. 1 m. serrée.

Begin de volgende naald met 1 losse, de 
haaknaald insteken in de volgende st. van de 
basis en haak 1 vaste.

Maille serrée Vaste 

Pour former la 1ère demi-bride, placer le fil 
sur le crochet puis piquer dans la 3e m. chaî-
nette à partir du crochet.

Voor het maken van het 1e half stokje, de 
draad op de haaknaald zetten en hierna de 
haaknaald insteken in de 3e losse vanaf de 
haaknaald. 

Placer le fil sur le crochet et le passer à 
travers la première boucle du crochet. On 
obtient de nouveau 3 boucles.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de eerste lus van de drie lussen 
die op de haaknaald staan. Er staan hierna 
opnieuw 3 lussen op de haaknaald.

 Demi-bride  Half stokje

Placer le fil sur le crochet et le passer à tra-
vers les 3 boucles du crochet. La première 
demi-bride est formée. Pour former la m. 
suivante, piquer le crochet dans la m. chaî-
nette suivante et répéter les 2e et 3e étapes.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de 3 lussen die op de haaknaald 
staan. Het eerste half stokje is gevormd. 
Voor het haken van het volgende half stokje, 
de haaknaald insteken in de volgende losse, 
herhaal de 2e en 3e stap. 23
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Bride  Stokje  

Croch. 1 demi-bride dans chaque m. chaî-
nette de base. Une fois toutes les mailles 
formées, retourner l’ouvrage, de manière à 
avoir l’ouvrage à gauche du crochet.

Haak 1 half stokje in elke losse van de basis, 
wanneer alle st. beëindigd zijn, het werk 
keren, zodat het werk opnieuw aan de lin-
kerkant valt.

Placer le fil sur le crochet et piquer dans la 4e 
m. chaînette à partir du crochet.

Zet een draad op de haaknaald en de haak-
naald insteken in de 4e losse, tellen vanaf de 
st. die op de haaknaald staat.

Placer le fil sur le crochet et le passer à tra-
vers les 2 premières boucles du crochet. On 
obtient 2 boucles.

Zet opnieuw een draad op de haaknaald 
en haal deze draad door de eerste 2 lussen 
die op de haaknaald staan. Er zijn hierna 
2 lussen.

La bride est formée. Passer le fil sur le cro-
chet et piquer celui-ci dans la m. chaînette 
suivante.

Er is nu een stokje gevormd. Zet een draad op 
de haaknaald en de haaknaald insteken in de 
volgende losse.

Commencer le rg suivant par 2 m. chaînette 
et piquer le crochet dans la m. de base sui-
vante et croch. 1 demi-bride.

Begin de volgende naald met 2 lossen, de 
haaknaald insteken in de volgende st. van de 
basis en haak 1 half stokje.

Placer le fil sur le crochet et le passer à 
travers la première boucle du crochet. On 
obtient de nouveau 3 boucles.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de eerste lus van de 3 lussen die 
op de haaknaald staan. Er zijn hierna opnieuw 
3 lussen.

Placer le fil sur le crochet et le passer à tra-
vers les 2 boucles restantes.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de resterende 2 lussen.

Croch. 1 bride dans chaque m. chaînette de 
base. Une fois toutes les mailles formées, 
retourner l’ouvrage, de manière à avoir de 
nouveau l’ouvrage à gauche du crochet.

Haak 1 stokje in elke losse van de basis, wan-
neer alle st. beëindigd zijn, het werk keren 
zodat het werk opnieuw aan de linkerkant 
valt.

Commencer le rg suivant par 3 m. chaînette, 
piquer le crochet dans la m. de base suivan-
te et croch. 1 bride.

Begin de volgende naald met 3 lossen, de 
haaknaald insteken in de volgende st. van de 
basis en haak 1 stokje.
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Placer le fil sur le crochet et le passer à 
travers la première boucle du crochet. On 
obtient de nouveau 4 boucles.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de eerste lus van de 4 lussen 
die op de haaknaald staan. Er zijn hierna 
opnieuw 4 lussen.

Placer le fil sur le crochet et le passer dans 
les 2 premières boucles du crochet.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de eerste 2 lussen die op de 
haaknaald staan. 

Placer 2 tours de fil sur le crochet et piquer 
dans la 5e m. chaînette à partir du crochet.

Wikkel de draad 2 maal om de haaknaald en 
de haaknaald insteken in de 5e losse, tellen 
vanaf de st. die op de haaknaald staat.

Replacer le fil sur le crochet et le passer à 
travers les 2 premières boucles du crochet. 
On obtient 3 boucles.

Zet opnieuw een draad op de haaknaald en 
haal deze draad door de eerste 2 lussen die 
op de haaknaald staan. Er zijn hierna 3 lus-
sen.

Placer le fil sur le crochet et le passer à 
travers les 2 boucles restantes. La double-
bride est formée.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de resterende 2 lussen. Er is 
1 dubbel stokje gevormd.

Placer 2 tours de fil sur le crochet et piquer 
celui-ci dans la m. chaînette suivante puis 
répéter les étapes 2 à 5. Croch. 1 double-
bride dans chaque m. chaînette de base. 
Une fois toutes les mailles formées, retour-
ner l’ouvrage, de manière à avoir de nouveau 
l’ouvrage à gauche du crochet. Commencer 
le rg suivant par 4 m. chaînette.

Wikkel de draad 2 maal om de haaknaald, 
de haaknaald insteken in de volgende losse 
en herhaal de stappen 2 tot en met 5. Haak 
1 dubbel stokje in elke losse van de basis, 
wanneer alle st. beëindigd zijn, het werk 
keren zodat het werk opnieuw aan de lin-
kerkant valt. Begin de volgende naald met 
4 lossen.

Double-bride  Dubbel stokje  

Triple, quadruple, quintuple bride... Driedubbel stokje, vierdubbel, vijfdubbel...

Procéder comme pour la double bride. Pour la triple bride, 
enrouler 3 fois le fil sur le crochet (voir point 1 de la double 
bride). Pour la quadruple bride, enrouler 4 fois le fil sur le 
crochet, etc., puis suivre les explications de la double bride, 
en répétant le point 4 jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule 
boucle sur le crochet.

Haken op dezelfde manier als het dubbel stokje, maar bij 
het driedubbel stokje de draad 3 maal om de haaknaald 
wikkelen alvorens te beginnen (zie 1e stap dubbel stokje), 
4 maal de draad om de haaknaald wikkelen voor het 
vierdubbel stokje etc., vervolgens alle stappen van het 
dubbel stokje volgen en herhaal de 4e stap tot er slechts 
1 lus over is op de haaknaald. 25
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Croch. le nombre de m. chaînette indiqué 
dans l’explication. Piquer le crochet dans la 
1ère m. chaînette.

Haak het aantal lossen aangegeven in de 
beschrijving. De haaknaald insteken in de 
1e losse.

Former une boucle à l’extrémité du fil avec 
les doigts et la maintenir à sa base. Placer 
un fil sur le crochet et le passer dans la 
boucle.

Met het uiteinde van de draad een ring vor-
men en met de handen vasthouden bij de 
basis, zet een draad op de haaknaald en haal 
deze draad door de ring.

Placer le fil sur le crochet et croch. 1 m. 
coulée (passer le fil dans les deux boucles 
du crochet).

Zet een draad op de haaknaald en haak 
1 halve vaste (haal de draad door de 2 lussen 
die op de haaknaald staan).

Placer le fil sur le crochet et le passer à tra-
vers la boucle du crochet.

Zet een draad op de haaknaald en haal deze 
door de lus die op de haaknaald staat.

L’anneau est fermé en rond. Commencer à 
croch. le 1er rg en suivant l’explication.

De ring is nu rond gesloten. Begin met het 
haken van de 1e naald en volg hierbij de 
beschrijving.

Commencer à croch. en m. serrées. Piquer 
le crochet dans l’anneau, placer un fil sur 
le crochet et le passer de nouveau dans 
l’anneau.

Begin met het haken van vasten, haal hierbij 
de haaknaald door de binnenkant van de 
grote ring, zet een draad op de haaknaald 
en haal deze draad door dezelfde grote ring.

Anneau en mailles chaînette Ring met lossen

Anneau magique Magische ring

C’est un point décoratif ou de fi nition. 
Crocheter comme les mailles serrées, mais 
de gauche à droite. Piquer le crochet de haut 
en bas dans la m. de base, placer un fi l sur 
le crochet, le passer dans la première boucle 
du crochet, placer un fi l et le passer dans les 
2 boucles du crochet.

Dit is een siersteek of afwerkingsteek. Wordt op 
dezelfde manier gehaakt als de vaste, maar nu 
van links naar rechts haken. De haaknaald ins-
teken van boven naar onder in de basisst., zet 
een draad op de haaknaald en haal deze draad 
door de 1e lus die op de haaknaald staat, zet 
een draad op de haaknaald en haal deze draad 
door de 2 lussen die op de haaknaald staan.

Point écrevisse Kreeftesteek

CROCHETER EN ROND ROND HAKEN
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Après avoir formé l’anneau de départ, com-
mencer à croch. le 1er rg comme indiqué 
dans l’explication (ici, l’exemple est donné 
en brides).
Après les m. chaînette de départ, soit 3 m. 
dans ce cas-ci, placer le fil sur le crochet et 
piquer au centre de l’anneau.

Wanneer de ring van het begin gevormd is, 
beginnen met het haken van de 1e naald, in 
dit geval wordt deze in stokjes gehaakt, maar 
dit is hetzelfde met vasten of met een andere 
willekeurige steek. 
Wanneer alle lossen gehaakt zijn voor het 
beginnen van de naald, in dit geval 3 lossen, 
de draad op de haaknaald zetten en de haak-
naald insteken in het midden van de ring.

On obtient 2 boucles sur le crochet. Passer 
de nouveau le fil sur le crochet et le passer 
dans les 2 boucles. La première m. serrée 
est formée.

Er staan nu 2 lussen op de haaknaald, zet 
een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de 2 lussen die op de haaknaald 
staan. De eerste vaste is nu gehaakt.

Croch. la première bride puis continuer 
jusqu’à obtenir le nombre de mailles indiqué 
sur le graphique ou dans l’explication.

Haak het eerste stokje en hierna verderhaken 
tot het aantal steken verkregen is dat aange-
geven staat op de grafiek of de beschrijving.

Après avoir croch. le nombre de m. serrées 
indiqué dans l’explication, tirer sur l’extrémité 
du fil pour ajuster l’anneau au maximum.

Ná het haken van het aantal vasten aange-
geven in de beschrijving, het uiteinde van 
de draad aantrekken zodat de ring zo strak 
mogelijk valt.

Pour terminer en rond, piquer le crochet 
dans la 3e m. chaînette de base et croch. 
1 m. coulée (placer le fil sur le crochet et le 
passer dans les 2 boucles du crochet).

Voor het rond sluiten, de haaknaald insteken 
in het midden van de 3e losse van het begin 
en haak 1 halve vaste (zet een draad op 
de haaknaald en haal deze draad door de 
2 lussen die op de haaknaald staan).

Le 1er rg est terminé en rond et il ne doit 
rester qu’une seule boucle sur le crochet. 
Continer par le 2e rg comme indiqué.

De 1e naald is nu rond gesloten, er moet 
slechts een enkele lus op de haaknaald 
staan. Haak verder met de 2e naald zoals 
aangegeven.

Terminer en rond par 1 m. coulée en piquant 
dans la 1ère m. serrée.

Rond sluiten met 1 halve vaste in de 1e vaste.

Croch. le 1er rg et terminer Haak de 1e naald en afkanten

27
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POUR SUIVRE UN GRAPHIQUE 
DE CROCHET 

VOOR HET VOLGEN VAN EEN 
GRAFIEK IN HAAKWERK

On travaille soit tout droit (ou en va-
et-vient) soit en rond. Pour crocheter 
en tout droit, on travaille de droite à 
gauche, et on retourne l’ouvrage à la 
fi n de chaque rang, de sorte qu’au 
début d’un rang, le crochet se trouve 
toujours à droite de l’ouvrage. Sur 
le graphique, les rangs sont numé-
rotés : les rangs impairs à droite, 
et les rangs pairs à gauche. Il faut 
donc suivre les rangs impairs de 
droite à gauche, et les rangs pairs 
en sens inverse, comme l’indiquent 
les fl èches sur l’exemple.

In principe zijn er twee manieren 
van haken: recht haken, er wordt 
van rechts naar links gehaakt en op 
het einde van elke naald wordt het 
werk gekeerd zodat bij het begin van 
een naald de haaknaald altijd op het 
rechter uiteinde van het werkstuk valt. 
Op de grafi ek heeft elke naald een 
nummer, de oneven naalden aan de 
rechterkant en de even naalden aan 
de linkerkant, deze komen overeen 
met het nummer van de naald, dus bij 
het volgen van de grafi ek, de richting 
van de oneven naalden is van rechts 
naar links en omgekeerd bij de even 
naalden, zoals de pijlen aangeven bij 
de grafi ek van het voorbeeld.

Pour crocheter en rond, monter 
des mailles chaînette et terminer 
par 1 maille coulée en piquant le 
crochet dans la 1ère maille chaî-
nette pour former un anneau simple 
ou un anneau magique. On forme 
ainsi un anneau sur lequel crocheter 
le 2e rg. Pour maintenir l’arrondi, il 
faut terminer chaque rang par 1 m. 
coulée dans la 1ère m. du rg. Le rang 
commence toujours sur la gauche 
du chiffre indiqué. Les rangs com-
mencent par les mailles chaînette 
indiquées sur le graphique.

Om rond te haken, beginnen met 
lossen die gesloten worden met 
een halve vaste die gehaakt wordt 
in de 1e losse om zo een ring of 
magische ring te vormen, over deze 
ringen wordt de volgende naald 
gehaakt. Bij het rond haken, is het 
noodzakelijk om elke naald te sluiten 
met 1 halve vaste die gehaakt wordt 
in de 1e st. van de naald. Het begin 
van elke naald bevindt zich altijd bij 
het nummer aan de linkerkant van 
deze naald. De naalden beginnen 
met lossen die reeds weergegeven 
zijn op de grafi ek. 

Sur les graphiques d’exemple, chaque rang est représenté 
dans une couleur différente, afi n de distinguer clairement les 
m. appartenant à chacun d’entre eux. Sur les graphiques, 
les rangs sont toujours numérotés: il est donc très facile de 
savoir où commence un rang (où se trouve le chiffre), lequel 
se poursuit jusqu’au début du rang suivant.

La représentation graphique des échantillons et des points 
au crochet joue un rôle très important, parce qu’il s’agit 
d’une représentation de la réalité, où il est facile de lire 
le parcours du point en cours de réalisation, en forme de 
zigzag, d’éventail, etc. (ce qui n’est pas le cas à partir des 
seules explications écrites). Le graphique fournit en outre une 
information essentielle: il indique où piquer le crochet pour 
crocheter chaque maille.

In deze voorbeeld grafi eken, staat elke naald weergegeven 
met een andere kleur, zodat duidelijk te zien is welke st. over-
eenkomen met elke naald, houdt er rekening mee dat bij alle 
grafi eken, de naalden altijd genummerd zijn, zodat het héél 
eenvoudig te zien is waar een naald begint (waar het eerste 
nummer staat) en verderhaken tot de volgende naald.

De grafi sche weergeving van de proefl apjes en haaksteken is 
erg belangrijk, niet alleen omdat dit een weergeving is van de 
werkelijkheid, er is te zien hoe de steek eruit moet zien en het 
haakwerk dat gemaakt wordt, in zig-zag vorm, in waaiervorm 
etc., (het is onmogelijk om dit te zien bij een beschreven 
tekst), maar ook omdat dit bovendien een basische informatie 
geeft van waar bij elke te haken st. de haaknaald ingestoken 
moet worden.

Conseils utiles

Explication des différentes façons de piquer le crochet dans 
les mailles, pour obtenir un ouvrage parfait:

(1)  Pour réaliser les différents points, il faut piquer le crochet 
par-devant la maille, c’est-à-dire que l’on obtient 
2 boucles sur le crochet. Si on ne prend qu’un seul brin, 
il se forme un trou.

(2)  Lorsqu’il s’agit de réaliser un point sur une maille chaî-
nette, ne pas piquer le crochet au centre de la maille, 
mais prendre toute la maille (piquer sous la maille), sauf 
au 1er rg de l’ouvrage (croch. tout droit), où il faut piquer 
le crochet au centre de la maille de montage.

(3)  Lorsqu’on crochète en rond, le 1er rg fermé en rond cons-
titue un anneau en m. chaînette. Le rg suivant est effectué 
à l’intérieur de l’anneau formé au 1er rg.

Handige tips

Beschrijving van de verschillende manier voor het insteken van 
de haaknaald in de steken zodat het werkstuk er goed uitziet:

(1)  Wanneer de haaknaald ingestoken wordt voor het haken 
van verschillende steken en naalden, altijd de haaknaald 
insteken aan de voorkant van de steek, dat wil zeggen, op 
de haaknaald moeten er 2 lussen staan. Indien we slechts 
één lus opnemen zal er een gaatje vallen.

(2)  Wanneer er een steek gehaakt wordt boven lossen, de 
haaknaald niet insteken in het midden van de losse, maar 
de gehele losse opnemen, behalve in de 1e naald van 
het werkstuk in rechte richting, hierbij altijd de haaknaald 
insteken in het midden van de losse van het begin.

(3)  Wanneer er rond gehaakt wordt, ná het haken van de lus 
v.d. losse, de 1e naald beginnen door het haken in deze lus 
van het begin.28
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