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In het originele patroon wordt gebruik gemaakt van US-haaktermen. 

Deel 5 

Afkortingen  

st steek, steken hstk half stokje vl alleen in voorste lus 

t toer stk stokje  al alleen in achterste lus  

l losse, lossen  dstk dubbel stokje rv reliëfsteek/voor 

hv halve vaste ddstk driedubbel stokje ra reliëfsteek/achter 

v vaste vdstk vierdubbel stokje   

 

 

MMaannddaallaa   

MMaaddnneessss 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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 [] 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. 

 

Speciale steken 

Er zijn geen speciale steken in dit deel…. “pfffff”” hoor ik je zeggen. 

Ik wil het alleen even hebben over “staande steken” tegenover “starten met lossen” 

wanneer je een nieuwe toer start. 

Als jij blij bent met de lossen, gebruik deze dan. 

Echter, als je wilt dat je werk meer gelijkmatiger is, en niet die dunne steek heeft die 

de lossen soms geeft, leer dan alsjeblieft hoe je een staande steek maakt. 

Je vindt de links in de blogpost van deze week. 
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35. Hint: in deze toer ga je haken in toer 32, achter de popcorns, waar je 

markeerders hebt geplaatst [toer 32]. Buig de popcorns naar voren en je kunt 

duidelijk zien in welke steken je moet haken, en je haakt eveneens in toer 34. 

Hecht aan met een staande vaste in een 1e hstk na de popcorn [toer 34], 

*sla de volgende 2 st over, 3 dstk in de volgende steek, 5 dstk in volgende st, 3 dstk 

in volgende st, sla volgende 2 st over, v in volgende st, 2 l, v in volgende 10 

reliëfsteken [toer 32], v in 1l-puntsruimte, v in volgende 10 reliëfsteken [toer 32], 2 l, 

v in 1e hstk van [toer 34].* 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste v over. 

Sluit met een hv in de staande v. 

Stekenaantal: per herhaling: 23 v, 11 dstk, 2 2-lossenruimtes 

Totaal: 184 v, 88 dstk, 16 2-lossenruimtes. 
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36. 3 l [telt als stk] of maak een staand stk in v, *2 stk in volgende 11 st, stk in 

volgende st, sla 2 lossen over, v in volgende 21 st, sla 2-lossenruimte over, stk in 

volgende st.* 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste stk over. 

Sluit met een hv in de 3e losse of het staande stk. Hecht af en werk de draad weg. 

Stekenaantal: per herhaling: 21 v, 24 stk. 

Totaal: 168 v, 192 stk. 
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37. Hecht aan met een staand reliëfdubbelstokje/achter in de 1e st van een         

stk-groep. Reliëfdubbelstokje/achter rond de volgende 23 st, 

* sla de volgende 3 st over, v in de volgende 15 st, sla volgende 3 st over, 

reliëfdubbelstokje/achter rond volgende 24 st* 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste 24 reliëfstokjes/achter over. 

Sluit met een hv in het staande reliëfdubbelstokje/achter. 

Stekenaantal: per herhaling: 15 v, 24 reliëfdubbelstokjes/achter 

Totaal: 120 v, 192 reliëfdubbelstokjes/achter. 
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38. In deze toer haak je in toer 37 en ook in toer 34, om zo deze toeren samen te 

voegen. 

1 l en reliëfhalfstokje/achter in het 1e reliëfdubbelstokje/achter, 

reliëfhalfstokje/achter in de volgende 23 st. 

* Begin in een 1-lossenruimte tussen 3e en 4e popcorn [toer 34],  

(v door 1-lossenruimte tussen de popcorns en volgende v, 1 l, sla volgende v over) 

3x, (v in volgende st, 1 l, sla volgende st over) 2x, [voeg niet samen door de 

bovenkant van de 2 1-lossenruimtes], v door 1-lossenruimte tussen 8e en 9e 

popcorn en volgende v, (1 l, sla volgende v over, v door 1-lossenruimte tussen 

popcorns en volgende v) 2x, reliëfhalfstokje/achter in volgende 24 st.* 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste 24 reliëfhalfstokje/achter over. 

Sluit in het staand reliëfhalfstokje/achter, hecht af en werk de draadjes weg. 

Stekenaantal: per herhaling: 8 v, 24 reliëfhalfstokjes/achter, 7 1-lossenruimtes. 

Totaal: 64 v, 192 reliëfhalfstokjes/achter, 56 1-lossenruimtes. 

  



Origineel ontwerp van Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ Alle rechten voorbehouden. 

 

39. Hecht aan met een staande v in de 6e v van een zijde, v in de volgende 1-

lossenruimte, 

*sla volgende 2 st en 1-lossenruimte over, 7 stk in volgende st [= 1e reliëfhalfstokje], 

(sla volgende 2 st over, v in volgende st, sla volgende 2 st over, 7 stk in volgende 

st)2x, sla volgende st over, v in volgende st, sla volgende 2 st over, 7 stk in volgende 

st, sla volgende 2 st over, v in volgende st, sla volgende 2 st over, 7 stk in volgende 

st, sla volgende 2 st en 1-lossenruimte over, (v in 1-lossenruimte, v in volgende 

st)4x, v in volgende 1-lossenruimte.* 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste 2 v over. 

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

Stekenaantal: per herhaling: 13 v, 35 stk. 

Totaal: 104 v, 280 stk. 
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40. Hecht aan met een staande v in a.l. in het 4e stk van de 1e waaier van een 

groep, *(1 l, 7 dstk in volgende v, 1 l, v in a.l. in 4e stk van volgende waaier) 4x, 1 l, 

4 dstk in volgende v, sla volgende 3 st over, v in volgende st, sla volgende 3 st over, 

4 dstk in volgende st [= laatste v], 1 l, v in a.l. in 4e stk van de volgende waaier.* 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste v over. 

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

Steekaantal: per herhaling: 1 v, 5 v in a.l., 36 dstk, 10 1-lossenruimtes. 

Totaal: 8 v, 40 v in a.l., 288 dstk, 80 1-lossenruimtes. 
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Deel 5 is nu compleet. 

Deel vooral je voortgang met ons allemaal, denk eraan dat we allemaal 

één grote blije haakfamilie zijn ;) 

Er zijn altijd mensen die je kunnen en willen helpen. 

 

Denk eraan dat als je problemen hebt, ik altijd blij ben om je te helpen zoveel als ik 

kan.  

 


