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We gaan de block stitch haken! 

En wel op de manier zoals ik hem ook gebruik bij het pixel haken. 

 

Nog niet bekend met de block stitch? Hier vind je een tutorial: 

https://madebymriek.com/2020/11/22/block-stitch-haken/ 

 

 
 

Je hebt nodig: 

- 2 kleuren van hetzelfde merk garen 

- haaknaald die bij het garen past 

- schaar 

- stopnaald 

- het patroon (zie volgende pagina) 

- een pen 

 

https://madebymriek.com/2020/11/22/block-stitch-haken/
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Dit is het patroon van het pixel hart die we gaan gebruiken. 

 

Van de achtergrond kleur (in dit voorbeeld blauw) heb je 3 bolletjes nodig, van de kleur 

van het hart (in dit voorbeeld roze) heb je 2 bolletjes nodig. 

 

De block stitch haak je heen en weer. Dit betekend voor het pixel haken dat je 2x 

dezelfde rij leest in het patroon. 

Rechtshandig: 1x van rechts naar links (de rij met stokjes) en, 1x van links naar rechts 

(de rij lossen en vasten).  

Linkshandig: 1x van links naar rechts (de rij met stokjes) en 1x van rechts naar links (de 

rij lossen en vasten) 

 

 
We beginnen met het opzetten van de lossenketting. Hiervoor tel je het aantal pixels in 

het patroon, dit doe je *3 en dan +3 en dan weet je met hoeveel lossen je moet 

beginnen. 

 

Wij hebben een patroon van 7 pixels breed. 

 

7 * 3 = 21 + 3 = 24 

 

We haken dus een lossenketting van 24 lossen. 
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Haak 2 lossen, 1 vaste in de 3e losse vanaf de naald 

 

 
* haak 2 lossen, sla 2 lossen over, 1 vaste 

 

 
Herhaal vanaf * tot het einde van de rij, haak 1 vaste 
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Nu gaan we starten met het pixel haken, dus pak je patroon erbij! 

Rij 1: 7 blauwe pixels 

 

1a) Haak 3 lossen, keer je werk 

 

 
Haak in elke 2 lossen van de vorige rij 3 stukjes 

 

 
Haak 1 stokje in de 2 lossen van de vorige rij (waar je toen de rij mee startte).  

Je hebt nu 7 clusters van 3 stokjes. Dit is het begin van de 7 pixels, we gaan die met de 

volgende rij afmaken. 
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1b) haak 2 lossen, keer je werk, haak 1 vaste tussen het stokje en de eerste cluster van 

3 stokjes 

 

 
* Haak 2 lossen, 1 vaste tussen de clusters van stokjes in, herhaal vanaf * tot het einde 

van de rij, haak 1 vaste. 

 

De eerste rij met pixels is klaar! 

 

 
Rij 2: 3 blauw, 1 roze, 3 blauw 

2a) Haak 3 lossen, keer je werk 
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Haak 3 blauwe pixels (clusters van 3 stokjes in de lossenbogen van de vorige rij). 

Het laatste stokje maak je niet af! Stop als je nog 2 lussen op je naald hebt. 

 

 
Wissel van kleur van blauw naar roze. 

De blauwe draad knip je niet af! Die laat je aan je werk hangen. 

 

 
Haak 1 roze pixel (cluster van 3 stokjes in de lossenboog van de vorige rij) 

Het laatste stokje maak je niet af! Stop als je nog 2 lussen op je naald hebt. 
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Wissel van kleur van roze naar blauw, je hecht hiervoor een nieuwe blauwe bol aan. 

De roze draad knip je niet af, laat hem aan je werk hangen. 

 

 
Haak 3 blauwe pixels (clusters van 3 stokjes in de lossenbogen van de vorige rij). 

Haak 1 stokje in de 2 lossen van de vorige rij (waar je de rij mee startte). 

 

Het eerste deel van de 3 blauw, 1 roze, 3 blauw pixels is klaar. 

 

 
2b) haak 2 lossen, keer je werk, haak 1 vaste tussen het stokje en de eerste cluster van 

3 stokjes 
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Haak 2 lossen, 1 vaste tussen de clusters van de vorige rij tot je bij de roze pixel 

aankomt. 

Omdat het 3 blauwe pixels zijn heb je 3x 2 lossen, 1 vaste gehaakt. 

 

 
Wissel van kleur van blauw naar roze (pak de roze draad die er hangt weer op). 

Haak 2 lossen, 1 vaste 

Je hebt nu de roze pixel afgemaakt 

 

 
Wissel van kleur van roze naar blauw (pak de blauwe draad die er hangt weer op) 
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Haak 2 lossen, 1 vaste tussen de clusters van de vorige rij tot het einde van de rij, haak 

1 vaste. 

 

Alle verschillende kleuren blijven dus aan je werk hangen, de volgende rij kunnen we ze 

namelijk weer oppakken! 

 

Rij 2 is nu klaar! Je hebt je eerste kleurwissels van het pixel haken met de block stitch 

erop zitten. Viel het mee? 

 

 
Rij 3: 2 blauw, 3 roze, 2 blauw 

3a) Haak 3 lossen, keer je werk. 

Haak 2 blauwe pixels (clusters van 3 stokjes in de lossenbogen van de vorige rij). 

Het laatste stokje maak je niet af! Stop als je nog 2 lussen op je naald hebt. 
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Wissel van kleur van blauw naar roze, pak hiervoor de roze draad op die aan je werk 

hangt. Let op dat de draad niet te strak zit. 

 

 
Haak over de roze draad 1 roze pixel (hij verdwijnt hierdoor in je steken) en daarna nog 

een roze pixel. 

We moeten 3 roze pixels haken en dan wisselen naar blauw, maar hier zit de blauwe 

draad al. We haken de 3e roze pixel over de blauwe draad heen. 

 

 
Maak het laatste stokje van de 3e roze pixel niet af. 
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Wissel van kleur van roze naar blauw. Let er hierbij op dat je de blauwe draad niet te 

strak aantrekt. 

 

 
Om de kleurwissel mooier te maken haken we het eerste stokje van de eerste blauwe 

pixel een beetje anders. 

Doe de draad om je naald, steek nu niet meteen in in de lossenboog, maar eerst door het 

blauwe draadje wat links van de roze pixel zit, daarna door de lossenboog, draad om de 

naald en trek door de lossenboog en het blauwe draadje. Daarna maak je je stokje 

verder af zoals je gewend bent (je hebt 3 lussen op de naald, draad om de naald, trek 

door 2 lussen heen, draad om de naald, trek door de laatste 2 lussen heen) 
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Als je dit niet doet zie je een blauw draadje naast je roze pixel lopen. Dit kan ook, maar 

geeft naar mijn mening een minder mooi resultaat. 

Haak deze pixel verder af met nog 2 stokjes en de 2e pixel haak je ook. 

 

 
Haak 1 stokje om de rij at te sluiten. 

 

Het eerste deel van rij 3 is klaar. 

 

 
3b) haak 2 lossen, keer je werk, haak 1 vaste tussen het stokje en de eerste pixel in. 

Haak 2x 2 lossen, 1 vaste. 
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Wissel van kleur van blauw naar roze, haak 3x 2 lossen, 1 vaste (want het zijn 3 roze 

pixels). 

 

 
Wissel van kleur van roze naar blauw, haak 2x 2 lossen, 1 vaste (2 blauwe pixels) en 1 

vaste om de rij af te maken. 

 

 
Rij 3 is nu klaar! 
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Rij 4: 1 blauw, 5 roze, 1 blauw 

4a) Haak 3 lossen, keer je werk. 

Haak 1 blauwe pixel 

 

 
Wissel van kleur naar roze door de roze draad op te pakken, haak 1 pixel over de roze 

draad heen. 

 

 
We hebben 4 roze pixels gehaakt, we moeten er nog 1 maar hier zit de blauwe draad al. 

Leg de blauwe draad op je werk en haak de laatste roze pixel eroverheen. 
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Wissel van kleur van roze naar blauw. 

 

 
Om de kleurwissel mooier te maken haken we het eerste stokje van de blauwe pixel 

anders. 

Doe de draad om je naald, steek nu niet meteen in in de lossenboog, maar eerst door het 

blauwe draadje wat links van de roze pixel zit, daarna door de lossenboog, draad om de 

naald en trek door de lossenboog en het blauwe draadje. Daarna maak je je stokje 

verder af zoals je gewend bent (je hebt 3 lussen op de naald, draad om de naald, trek 

door 2 lussen heen, draad om de naald, trek door de laatste 2 lussen heen) 
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Maak de pixel verder af met nog 2 stokjes, haak 1 stokje om de rij af te haken. 

 

 
4b) haak 2 keerlosse, 1 vaste tussen het stokje en de eerste pixel. Haak 2 lossen, 1 

vaste met blauw (1 blauwe pixel) 

Wissel van kleur naar roze, haak 5x 2 lossen, 1 vaste (5 roze pixels) 

Wissel van kleur naar blauw, haak 2 lossen, 1 vaste (1 blauwe pixel) maak de rij af met 

1 vaste. 

 

We zijn alweer bij rij 5! We zijn over de helft! 
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Rij 5: 1 blauw, 5 roze, 1 blauw 

5a) Haak 3 lossen, keer je werk. 

Haak 1 blauwe pixel, wissel van kleur. 

 

 
Let op bij het eerste stokje, dit is dat speciale stokje waarbij je onder het roze draadje 

doorgaat voor je de haaknaald in de lossenboog steekt. 

 

 
Haak 5 roze pixels, wissel van kleur. Let op! Weer dat speciale stokje! 
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Haak 1 blauwe pixel. 

 

 
Maak de rij af met 1 blauw stokje. 

 

5b) 2 keerlossen, 1 vaste tussen het stokje en de eerste pixel, 2 lossen, 1 vaste met 

blauw. Wissel van kleur naar roze, 5x 2 lossen 1 vaste. Wissel van kleur naar blauw, 1x 2 

lossen, 1 vaste. Haak 1 vaste om de rij af te maken. 

 

Je krijgt denk ik de slag wel een beetje te pakken toch? 

 

We gaan naar rij 6: 2 blauw, 1 roze, 1 blauw, 1 roze, 2 blauw. 
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6a) Haak 3 lossen, 2 blauwe pixels. 

Let bij de 2e blauwe pixel op dat je over de roze draad heen haakt, die heb je zo nodig. 

 

 
Wissel van kleur, 1 roze pixel. 

Let bij het 1e stokje op dat je het speciale stokje haakt. 

 

 
Wissel van kleur, hiervoor hechten we een nieuwe blauwe draad aan. 

1 blauwe pixel. 
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Wissel van kleur, hiervoor hechten we een nieuwe roze draad aan. 

1 roze pixel. 

 

 
Wissel van kleur, hiervoor pakken we de blauwe draad op die nog aan je werk zit van de 

vorige rij. 1 pixel haak je over het blauwe draad heen en 1 gewone pixel. 

 

 
Sluit de rij af met 1 stokje. 
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6b) haak 2 keerlossen, 1 vaste tussen het stokje en de pixel.  

2x 2 lossen, 1 vaste, wissel van kleur (naar roze) 

1x 2 lossen, 1 vaste, wissel van kleur (naar blauw) 

1x 2 lossen, 1 vaste, wissel van kleur (naar roze) 

1x 2 lossen, 1 vaste, wissel van kleur (naar blauw) 

2x 2 lossen, 1 vaste. Sluit de rij af met 1 vaste. 

 

 
Knip alle draden af, behalve die je nog op je haaknaald hebt. 

 

 
Rij 7: 7 blauwe pixels 
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7a) Haak 3 lossen, keer je werk, 7 blauwe pixels, 1 stokje om de rij af te maken. 

 

 
7b) Haak 2 lossen, keer je werk, 1 vaste tussen het stokje en de pixel. Haak de 7 blauwe 

pixels af, sluit de rij af met 1 vaste. 

 

Hecht af, werk alle draadjes netjes weg en je eerste pixel project met de block stitch is 

klaar! 

 

 
 

Leuk als onderzetter, poppenhuis dekentje of als je er meerdere haakt als slinger! 

 

Ik hoop dat je de basis van het pixel haken met de block stitch nu onder de knie hebt. 

Mocht je nog vragen hebben kan je mij altijd mailen: madebymriek@gmail.com 

 

 

 
 

 
 
 

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik en mag niet openbaar gemaakt 
worden. Het patroon en de producten voortkomend uit het patroon mogen niet 

voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 
Mocht je vragen hebben over dit patroon kan je mailen naar: 

madebymriek@gmail.com 
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