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De Ripple Stitch (Golfjessteek) is een heerlijke steek om b.v. een deken te maken van allerlei 
restjes! En helemaal niet moeilijk!  
 
Benodigdheden: 

- 2 haaknaalden: één haaknaald geschikt voor de dikte van het garen en één haaknaald die 
een heel of half nummer dikker is 

- verschillende kleuren garen 
 
Gebruikte steken: 

- losse 
- stokje 
- 3 stokjes in 1 steek samenhaken (= "berg") 
- 3 stokjes samenhaken: *omslag, steek de haaknaald in de volgende steek, omslag en trek 

de draad door de steek, omslag en trek de draad door de 1e 2 lussen op de haaknaald. 
Herhaal vanaf * 2x. Omslag en trek de draad door de 4 lussen op de haaknaald (= "dal") 

- 2 stokjes samenhaken: *omslag, steek de haaknaald in de volgende steek, omslag en trek 
de draad door de steek, omslag en trek de draad door de 1e 2 lussen op de haaknaald. 
Herhaal vanaf * 1x. Omslag en trek de draad door de 3 lussen op de haaknaald. 

 
Termen: 
“berg” en “dal”: 

 
 
Begin: 
Haak met de dikkere haaknaald een ketting met lossen, het aantal moet een meervoud zijn van 16 
lossen + 2 extra lossen. Voor het voorbeeld heb ik 34 lossen gehaakt (2x16 + 2): 
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1e toer (gebruik vanaf nu de dunnere haaknaald): 

Haak een stokje in de 3e losse vanaf de naald: 

 
 
Haak 6 stokjes (= in totaal 8 stokjes incl. de 3 beginlossen): 

 
 
Nu wordt een “berg” gehaakt. Haak 3 stokjes in de volgende losse: 
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Haak vervolgens 6 stokjes: 

 
 
Nu wordt een “dal” gehaakt (= 3 stokjes samenhaken): haak 3 stokjes samen op de volgende 
manier:  
*omslag, steek de haaknaald in de volgende steek, omslag en trek de draad door de steek, omslag 
en trek de draad door de 1e 2 lussen op de haaknaald. Herhaal vanaf * 2x. Omslag en trek de 
draad door de 4 lussen op de haaknaald: 

 2 lussen op de haaknaald 
 

 4 lussen op de haaknaald 
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Trek de draad door de 4 lussen op de haaknaald, je hebt nu 3 stokjes samengehaakt (= "dal"): 

    
 
Vervolgens 6 stokjes haken:  

 
 
In de volgende losse een “berg” haken (= 3 stokjes in 1 losse): 

 
 
Je ziet de ripple al ontstaan! 
 



Haken is Hip ~ Ripple Stitch 

De Quiltkat ~ Haken is Hip Ripple Stitch Tutorial ~ http://quiltkat.web-log.nl 
 

Haak op deze manier door tot het einde van de lossenketting. Als het goed is heb je 2 lossen over: 

 
 
Haak 2 stokjes samen op de volgende manier:  
*omslag, steek de haaknaald in de volgende steek, omslag en trek de draad door de steek, omslag 
en trek de draad door de 1e 2 lussen op de haaknaald. Herhaal vanaf * 1x. Omslag en trek de 
draad door de 3 lussen op de haaknaald: 

 
 
Haak 2 lossen: 
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En keer het werk: 

 
 
 
2e toer: 

Sla het 1e stokje over, 7 stokjes in de volgende steken: 

 
 
Haak in de volgende steek een "berg" (= 3 stokjes in 1 steek, je kunt dit controleren door de steek 
die eronder ligt, dit zijn ook 3 samengehaakte stokjes, je maakt de "berg" in de middelste steek 
van de "berg" van de vorige toer): 
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Haak 6 stokjes en haak een “dal” (= 3 stokjes samenhaken):  

 
 

 
 
Haak 6 stokjes en haak een "berg" (= 3 stokjes in 1 steek) etc. Haak zo door tot het einde van de 
toer (je hebt 2 steken over): 

 
 



Haken is Hip ~ Ripple Stitch 

De Quiltkat ~ Haken is Hip Ripple Stitch Tutorial ~ http://quiltkat.web-log.nl 
 

Haak 2 stokjes samen:  

 
 
Wil je de volgende toer van kleur wisselen, trek dan de draad niet door de naald. Er zijn nu 3 
lussen op de haaknaald. Knip de (beige) draad af (lang genoeg om af te hechten) en haal de 
nieuwe kleur (grijze) draad door de 3 lussen: 

 
 
Haak 2 lossen en keer het werk: 
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Herhaal vanaf nu steeds de 2e toer, dus:  
 
Sla het 1e stokje over, 7 stokjes in de volgende steken en haak een "berg": 

 
 
Ga zo door tot het einde van de toer. Er zijn 2 steken over. Haak 2 steken samen: 

 
 
En hecht eventueel een nieuwe kleur aan. Twee lossen en keer het werk: 
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Enzovoorts! 
 
En dat is alles, makkelijk toch??  
 
Er zijn zoveel kleurvariaties mogelijk: elke kleur 2 toeren gebruiken, af en toe 1 toer met een 
andere kleur, slechts een paar kleuren gebruiken of juist heel veel kleuren (restjes garen 
opmaken!). Je kunt ook deze steek variëren door alleen in te steken in het achterste lusje van het 
stokje, dan krijg je een extra ribbeltje in het patroon. 
 
Daarnaast zijn er ook ontzettend veel variaties op de ripple stitch te vinden: met gaatjes, puntige 
golven of juist hele flauwe golven. 
 
En mocht je ergens een Engelstalig patroon vinden voor een ripple stitch, onthoud dan dat er 
Engelse (UK) en Amerikaanse (US) haaktermen bestaan. 
In dit overzichtje zie je de verschillende termen: 
 
Nederlands afkorting Engels afkorting Amerikaans afkorting 

vaste v double crochet dc single crochet sc 
half stokje h.stk half treble 

crochet 
htr half double 

crochet 
hdc 

stokje st treble crochet tr double crochet dc 
dubbel stokje d.stk double treble 

crochet 
dtr treble crochet tr 

driedubbel 
stokje 

3d.stk tripel treble 
crochet 

trtr of ttr double treble 
crochet 

dtr 

 
Met dit overzichtje bij de hand kun je elk Engelstalig haakpatroon vertalen naar een Nederlands 
patroon! 
 
Veel plezier en succes met deze tutorial en mochten er vragen/onduidelijkheden zijn, laat dan even 
een berichtje achter op het blog! 
 

 


