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Deel 1. 

Winnie’s Flower 

 

Maak er 4 

 

 

In het originele patroon wordt gebruik gemaakt van US-

haaktermen. 
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Afkortingen  

 

 

 

[ ] hints: zijn cursief geschreven en paars gekleurd, ze zijn er om je te helpen en je verder te 

wijzen en je het leven makkelijker te maken, vooral voor beginners.  

Verwijzingen naar foto’s [F] worden vermeld mét het corresponderende fotonummer. 

**  Herhaal instructies tussen de asterisk het aantal keren dat aangegeven is.  

 Dit is normaal één herhaling voor een complete zijde en zal bestaan uit meerdere instructies.  

 

( ) Herhaal instructies tussen haakjes het aantal keren dat aangegeven is. Dit is een lager 

niveau van herhaling. 

 

  

St Steek, steken V Vaste 4dstk 4dubbelstokje 

T Toer Hstk Half stokje a.l.  Achterste lus 

l Losse stk stokje v.l. Voorste lus 

hv Halve vaste  dstk Dubbel stokje r.a. Reliëfsteek/achter 

  3dstk 3dubbelstokje   
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Hint: Hoeklossenruimtes tellen niet mee bij de stekenaantallen. 

  

1. Begin met een magische ring of haak 4 lossen en maak een ring, 4l (telt als een stk en 1l), 

stk, (2l [hoekruimte], stk, 1l, stk) 3x, 2l [F1]. 

Sluit in de 3e l, hecht af en werk de draadjes weg. 

Stekenaantal: 8 stk, 4 1-lossenruimtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hecht aan met een staande v in een willekeurige 1-lossenruimte, [F1] 

 

*sla volgende steek over, in volgende 2-lossenruimte ((dstk, 1l) 4x, dstk), sla volgende steek 

over, v in volgende 1-lossenruimte.* [F2] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste v over. 

Sluit in staande v, hecht af en werk de draadjes weg. 

Stekenaantal: 4 v, 4 waaiers van 5 dstk, 4 1-lossenruimtes. 
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Hint: In deze toer werk je alleen in het 3e dstk van elke waaier en de vaste tussen de waaiers.  

 

3. Hecht aan met een staande v in a.l. in 3e dstk van een willekeurige waaier, [F1] 

*in volgende v ((dstk, 1l) 6x, dstk), v in a.l. in 3e dstk van volgende waaier.* [F2] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste v in a.l. over. 

Sluit in staande v in a.l. met een hv. 

Stekenaantal: 4 v in a.l., 4 waaiers van 7 dstk, 6 1-lossenruimtes. 

 

 

 

4. 1l en reliëfstokje/voor rond dezelfde st [v in a.l.], [F1] 

*(reliëfstokje/voor rond volgende st, 1l, sla volgende 1-lossenruimte over) 6x, 

reliëfstokje/voor rond volgende 2 st.* [F2] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste reliëfstokje/voor over. 

Sluit in 1e reliëfstokje/voor, hecht af en werk de draadjes weg. 

Stekenaantal: 32 reliëfstokjes/voor, 24 1-lossenruimtes. 
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Hint: deze toer wordt gehaakt achter toer 4, in de steken van toer 3 en 4. 

5. Hecht aan met een staand stk in 4e dstk T3 van een willekeurige waaier, (2l, stk) in dezelfde 

st, [F1] 

*(hstk in volgende 1-lossenruimte T4, stk in volgende st T3) 3x, [F2,3] reliëfhalfstokje/voor 

rond volgende st T4 [reliëfstokje/voor gemaakt rond v], (stk in volgende st T3, hstk in 

volgende 1-lossenruimte T4) 3x, in volgende st T3 [4e dstk] (stk, 2l, stk). * [F4] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste hoekgroep over. 

Sluit in staand stk met een hv. 

Stekenaantal: per zijde: 6 hstk, 1 reliëfhalfstokje/voor, 8 stk. 
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6. 3l [telt als stk], [F1] 

*in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2l, 2 stk) [F2], stk in volgende 15 st [vergeet de 1e verborgen 

steek niet]* [F3] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste stk over. 

Sluit in de 3e losse, hecht af en werk de draadjes weg.  

Stekenaantal: per zijde: 19 stk. 
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7. Hecht aan met een staande v in een willekeurige 2-lossenhoekruimte [F1], (2l, v) in dezelfde 

ruimte, [F2] 

*v in volgende 19 st, in 2-lossenhoekruimte (v, 2l, v)*. [F3] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste hoekgroep over. 

Sluit in staande v met een hv. 

Stekenaantal: per zijde: 21 v. 
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Hint: zijden zijn niet symmetrisch, er zijn geen 3l aan het eind van elke zijde. 

8. Hv in 2-lossenhoekruimte, 1l en v, (4l, v) in dezelfde ruimte, [F1] 

*(3l, sla volgende 2 st over, v in volgende st) 7x [F2], in 2-lossenhoekruimte (v, 4l, v)* [F3] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste hoekgroep over. 

Sluit in 1e v met een hv. 

Stekenaantal: per zijde: 9 v, 7 3-lossenruimtes. 
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Hint: de volgende 3 toeren werk je alleen in de lossenruimtes.  

9. Hv in 4-lossenhoekruimte, 1l en (v, 4l, v) in dezelfde 4-lossenruimte, [F1] 

*(3l, v in volgende 3-lossenruimte) 7x [F2], 3l, in 4-lossenhoekruimte (v, 4l, v).* [F3] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste hoekgroep over. 

Sluit in 1e v met een hv. 

Stekenaantal: 9 v, 8 3-lossenruimte. 
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10. Hv in 4-lossenhoekruimte, 1l en (v, 4l, v) in 4-lossenhoekruimte, [F1] 

*(3l, v in volgende 3-lossenruimte) 8x, 3l, in 4-lossenhoekruimte (v, 4l, v)* [F2] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste hoekgroep over.  

Sluit in 1e v met een hv. 

Stekenaantal: per zijde: 10 v, 9 3-lossenruimtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hv in 4-lossenhoekruimte, 1l en (v, 2l, v) in 4-lossenhoekruimte, [F1] 

*(2l, v in volgende 3-lossenruimte) 9x [F2], 2l, in 4-lossenhoekruimte (v, 2l, v)*. 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste hoekgroep over. 

Sluit in 1e v met een hv. 

Stekenaantal: per zijde: 11 v, 10 2-lossenruimtes. 
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Hint: de hoeken in deze toer zijn niet symmetrisch. 

 

12. 1l en v in dezelfde st, [F1] 

*in 2-lossenhoekruimte (v, 2l, 2v), (v in volgende st, 2v in volgende 2-lossenruimte [F2]) 10x, v 

in volgende st*. [F3] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste v over. 

Sluit in 1e v, hecht af en werk de draadjes weg. 

Stekenaantal: per zijde: 34 v. 
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13. Hecht aan met een staand stk in 1-na-laatste v voor een willekeurige 2-lossenhoekruimte, 

stk in volgende st, [F1] 

*in 2-lossenhoekruimte (stk, 3l, stk) [F2], stk in volgende 34 st*. [F3] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste 2 stk over. 

Sluit in staand stk met een hv. 

Stekenaantal: per zijde: 36 stk. 

 

14. 3l [telt als stk], stk in volgende 2 st, [F1,2] 

*in 2-lossenhoekruimte (2stk, 2l, 2 stk) [F3], stk in volgende 36 st.* [F4] 

Herhaal van * tot * 4x, sla laatste 3 stk. 

Sluit in de 3e losse, hecht af en werk de draadjes weg. 

Stekenaantal: per zijde: 40 stk. 
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Werk alle draadjes weg.  

Je vierkanten zullen op dit punt moeten worden geblokt, om de “gaatjes” te openen en het 

aan elkaar zetten makkelijker te maken. 

NOG NIET AAN ELKAAR ZETTEN! 

 

Afhankelijk van het soort garen dat je gebruikt, kun je kiezen het nat te blokken of het met 

stoom te blokken.  

 

Belangrijk: trek de effen stukken van je vierkant niet te veel uit. Ze horen strak en compact te 

blijven. 

 

1. Begin met het vastpinnen van het midden/effen deel van het vierkant, let op dat elke zijde 

dezelfde grootte heeft. [F1] 

Ca. 11.5 cm met een 4 mm haaknaald, of 14 cm met een 5.5 mm haaknaald. 

 

2. Trek voorzichtig aan de hoeken om het “gaten”-gedeelte te openen, maar trek niet aan de 

laatste 2 effen toeren, werk weer rond je vierkant en zorg weer voor eenzelfde grootte aan 

elke zijde. [F2,3] 

 

3. Uiteindelijk pin je de buitenkanten vast, weer zorgend voor eenzelfde grootte aan elke kant 

en niet te veel uitrekken. [F2,3] 

Ca. 25 cm met 4mm haaknaald,  

of 30.5 cm met een 5.5mm haaknaald. 
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Besproei met water, of blaas met stoom (wees er zeker van dat je het garen niet raakt), laat 

het liggen tot het volledig droog is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 1 is nu compleet.  

♥ Denk eraan dat dit mijn ontwerp is en het beschermd is met copyright. 

Je mag een link naar mijn website of Ravelry delen met iedereen, je mag de pdf printen voor eigen 

gebruik maar wijzig, verander of deel het alsjeblieft niet, op welke manier dan ook. 

Alsjeblieft, respecteer dit, zoals ik ook jou respecteer. ♥ 

 

 

Love 

Helen x  


