Nederlandse vertaling gemaakt door Rita van Someren voor Haken voor Iedereen –
https://www.facebook.com/groups/1504090789893677/ en Summerday’s Creations https://www.facebook.com/Summerdays-Creations-1676316205983717/
Dit patroon mag niet in andere groepen, websites, blogs etc. gedeeld worden.
Het originele patroon is van : http://www.crystalsandcrochet.com/simple-squares/
Al deze vierkanten beginnen met een magische ring.
Standaard vierkant
Het standaard vierkant heeft geen lossen ruimten op de hoeken, wel in plaats daarvan een kleinere
steek.
De kleinere steek in de hoeken worden gemaakt in de volgende ronde en elk groepje bevat 3 of 5
steken.
Dit voorbeeld gebruikt vasten, voor een vasten vierkant gebruik je een half stokje als hoeksteek of voor
een stokjes vierkant gebruik je een dubbel stokje als hoeksteek.
1. Begin met een magische ring (foto 1a), 3 lossen (dat geldt als een stokje), *haak 3 stokjes in de ring,
dubbel stokje (om de hoek te gaan maken) (4 stokjes, dubbel stokje)*, * * herhaal dit nog 3x (foto 1),
sluit met een halve vaste in de bovenste losse steek. Totaal steken: 16 stokjes, 4 dubbele stokjes.
2. 3 lossen (geldt als een stokje), *stokje op elk stokje, in de hoeken dubbel stokje (2 stokjes,
dubbelstokje, 2 stokjes) om de nieuwe hoek te vormen*, * * hehaal dit nog 3x (foto 2).
Ga verder met elke volgende ronde totdat jouw vierkant de gewenste maat heeft.
Trek de magische ring strak en werk de eindjes netjes weg.
Dat geeft een compleet stevig vierkant zonder opening of gaten.
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Open Vierkant
Het open vierkant heeft een ruimte van 3 lossen voor elke hoek.
1. Begin met een magische ring en haak 3 lossen [geldt als een stokje], haakr nog 3 stokjes in de ring, 3
lossen [om de hoek te vormen], (4 stokjes, 2 lossen) 3x in de ring. Sluit met een halve vaste in de 3e
losse. Totaal steken: 16 stokjes, 4x 3 lossen hoek ruimten.
2. 3 lossen [geldt als stokje], stokje op elke stokje rondom, in de 3 lossen hoek ruimten (2 stokjes, 3
lossen, 2 stokjes).
Ga rondom verder, stokjes op stokjes en een nieuwe hoek groep in elke 3 lossen ruimte.
3. 3 lossen [geldt als stokje], stokje op elke stokje, in 3 lossen hoek ruimte (stokje, 3 lossen, stokje).

Ga rondom verder, stokjes op stokjes en een nieuwe hoek groep in elke 3 lossen ruimte.
Herhaal ronden 2 en 3 totdat je vierkant de gewenste maat heeft.
Laat de magische ring licht open om met de hoeken te corresponderen, dat geeft een licht kanten
aanblik aan je vierkant.
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In de hoeken gevuld vierkant
Dit vierkant is een combinatie van het standaard en open vierkant.
De oneven genummerde ronden hebben een open lossen ruimte, de even genummerde ronden hebben
een kleinere steek in het midden wat eveneens de lossen ruimte bedekt van de vorige ronde.
Wederom geeft dit een solide vierkant , zonder openingen, maar geeft meer interessante structuur eraan.
1. Begin met een magische ring 3 lossen [geldt als een stokje], haak nog 3 stokjes in de magische ring,
3 lossen [om de hoek te vormen], (4 stokjes,3 lossen) 3x in de ring. Sluit met een halve vaste in de 3e
losse. Totaal steken: 16 stokjes, 4 x 3 lossen hoek ruimten.
2. 3 lossen [geldt als stokje], stokje op stokje rondom, in de 3 lossen hoek ruimte (2 stokjes, dubbel
stokje in de magische ring, 2 stokjes) vormt de nieuwe hoek, ga rondom door stokje op elke stokje en
een nieuwe hoek groep in elke 3 lossen ruimte.
3.3 lossen [geldt als een stokje], stokje op elk stokje rondom, in de 3 lossen ruimte (stokje, 3 lossen,
stokje).
Ga rondom door, stokje op elk stokje en een nieuwe hoekgroep in elke 3 lossen ruimte.
4. 3 lossen [geldt als een stokje], stokje op elk stokje rondom, in 3 lossen ruimte (2 stokjes, dubbel
stokje op dubbel stokje van de 2 lager gelegen ronden, 2 stokjes) om de nieuwe hoek te vormen, ga
rondom door met stokje op stokje en een nieuwe hoek groep in elke 3 lossen hoek ruimte.
Herhaal ronde 3 en 4 totdat je vierkant de gewenste maat heeft.
Trek de magische ring strake n werk de draadjes netjes weg.
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En een vierkant als bonus....
Diamond Lace
1. Begin met een magische ring 3 lossen (geldt als een stokje) haak nog 2 stokjes in de ring, 3
lossen (om de hoek te maken), (3 stokjes, 3 lossen) 3x herhalen. En sluit met een halve vaste in
de bovenste losse van de 3 losse. Steken aantal: 12 stokjes, 4 3 lossen hoeken.

2. 4 lossen (gedlt als stokje en 1 losse), sla de volgende steek over, stokje in volgende steek, *in de
3 lossen ruimte (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes), stokje in volgende steek, 1 losse, sla volgende
steek over, sokje in volgende steek*. Herhaal van * tot * 4x, laat het laatste stokje en losse
weg.Steken aantal: per kant 6 stokjes, 1 losse ruimte. 3 lossen ruimten van de hoeken niet
meegeteld.
3. Halve vaste in losse ruimte, 3 lossen (geldt als stokje), *1 losse, sla volgende steek over, stokje in
volgende 2 steken, in de 3 losse hoek ruimte (stokje, 3 lossen, stokje), stokje in volgende 2
steken, 1 losse, sla volgende steek over, stokje in 1 losse ruimte*. Herhaal van * tot * 4x laat het
laatste stokje weg. Steken aantal: per Kant: 7 stokjes, 2x 1 losse ruimte.
4. 3 losse (geldt als stokje), *stokje in volgende 1 losse ruimte, 1 losse, sla volgende steek over,
dtokje in volgende 2 steken, in de 3 losse ruimte hoek (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes), stokje in
volgende 2 steken, 1 losse, sla volgende steek over, stokje in 1 losse ruimte, stokje in volgende
steek*. Herhaal van * tot * 4x, laat laatste stokje weg. Steken aantal per kant 11 stokjes, 2x 1
losse ruimte.
5. 3 lossen (geldt als stokje), *1 losse, sla volgende steek over, stokje in 1 losse ruimte, stokje in
volgende 4 steken, in 3 lossen hoek ruimte (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes), stokje in volgende 4
steken, stokje in 1 losse ruimte, 1 losse, sla volgende steek over, stokje in volgende steek*.
Herhaal van * tot * 4x, laat laatste stokje weg. Steken aantal per kant 15 stokjes, 2x 1 losse
ruimte.
6. Halve vaste in 1 losse , 3 lossen (geldt als stokje), *stokje in volgende 7 steken, in 3 lossen
ruimte (2 stokjes, 3 lossen, stokje), stokje in volgende 7 steken, stokje in 1 losse ruimte, 1 losse,
sla volgende steek over,, stokje in 1 losse ruimte*. Herhaal van * tot * 4x, laat laatste stokje weg.
Steken aantal per kant 15 stokjes, 2x 1 losse rumte. 19 stokjes, 1 losse ruimte.
Tip: let erop dat de hoeken in de laatste ronde bestaan uit 2 stokjes, 3 lossen, 1 stokje welke een
even aantal steken geeft van 19 stokjes en 1 losse ruimte is 20 stokjes om makkelijker aan
aandere vierkanten te maken.
Indien u problemen ondervindt of vragen heeft, gewoon vragen, ik help u graag.
Facebook page, http://www.facebook.com/crystalsandcrochet
Meldt u aan op mijn website, http://www.crystalsandcrochet.com om op de hoogte te blijven van al
mijn ontwerpen.
Liefs
Helen x
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