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Rosetta 
  

Copyright: Helen Shrimpton, 2016. 

Alle rechten voorbehouden. 

Door: Helen op: 

www.crystalsandcrochet.com 

  
30cm Afghan Square 
Wanneer je garen gebruikt geschikt voor 
een 5.5 mm haaknaald. 

25 cm met garen geschikt voor een  
4 mm haaknaald 
  

Afkortingen  
  

 

l losse hst half stokje   

hv halve vaste st stokje   

v vaste  dst dubbel stokje    

a.l. achterste lus       

 

[] Tips: zijn schuin gedrukt en in paars - ze zijn er om je te helpen en het je hopelijk wat 

makkelijker te maken, zeker voor beginners.  

Referentie naar foto’s is [F] met het betreffende foto nummer.  

* * Herhaal de instructies tussen sterretjes zoveel keer als aangegeven.  

Dit is normaal gesproken een herhaling voor een hele zijde en bevat meerdere instructies.  

() Herhaal instructies tussen haakjes zoveel keer als aangegeven.  

Dit is een herhaling die vaker per zijde kan voorkomen. 

  

Ik heb Scheepjes Stonewashed XL gebruikt, Green Agate en Amazonite. 

Ongeveer 120 meter per vierkant. 

  

http://www.crystalsandcrochet.com/


Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 
  

 
 

Deze Afghan square is ontworpen voor één of meerdere kleuren. Aan het einde van iedere toer 

vertel ik je in welke steek je moet sluiten. Iedere toer begint in de laatste steek van de vorige 

toer, tenzij anders wordt aangegeven. Het begin van iedere toer bestaat uit een aantal lossen, je 

mag dit ook doen met een staande steek als je van kleur wisselt.  

  

Tip: Als je in de achterste lussen haakt, geeft dat reliëf aan de rondes. Er is een handigheidje dat 

ik gebruik, dit kun je hier vinden: http://www.crystalsandcrochet.com/crochet-basics/ , dat 

voorkomt dat je ‘uitgerekte’ lussen krijgt als je in de achterste lussen haakt. 

 
  

http://www.crystalsandcrochet.com/crochet-basics/
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1. Start met een magische ring, 3l [telt als 1st], st, 2l, (2st, 2l) vijfmaal. 

Sluit de toer in de 3e l van de eerste 3l. 

Aantal steken: 12st, 6 2-lossenruimtes 

 

 

2. 1l en v in dezelfde steek, (sla de volgende steek over, in de volgende 2-lossenruimte (hst, 3st, hst) v in 

de volgende steek) zesmaal, laat de laatste v weg. 

Tip: haak de steken in de 2-lossenruimte dicht tegen elkaar aan zodat je de vaste in de volgende steek 

kunt maken.  

Sluit de toer in de 1e v. 

Aantal steken: 6v, 12hst, 18st. 
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3. 3l en st in dezelfde steek, (2l, sla de volgende 2 steken over, v a.l. in de volgende steek [2e/middelste 

st], 2l, sla de volgende 2 steken over, 2st in de volgende steek [v]) zesmaal, laat de laatste 2st weg. 

Sluit de toer in de 3e l van de eerste 3l.  

Aantal steken: 6v a.l., 12st, 12 2-lossenruimtes. 

 

 

 

4. Hv tussen stokjes, 3l [telt als 1st], 6st in dezelfde ruimte tussen de stokjes, (sla de 2-lossenruimte over, v 

in de volgende v a.l., sla de 2-lossen ruimte over, 7st tussen de volgende 2st) vijfmaal, sla de volgende 2-

lossenruimte over, v in de volgende v a.l., sla de volgende 2-lossenruimte over. 

Sluit de toer in de 3e l van de eerste 3l, alleen in de a.l. 

Aantal steken: 6v, 6 bloemblaadjes van elk 7st. 

 

 

Tip: als je in de achterste lussen haakt, haak dan ook in de 3e lus, zo voorkom je dat de bovenkant van de 

steken uitrekt.  

Als je meer wilt weten over die 3e lus, volg dan de link op de eerste pagina. 
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5. 1l en 1hst a.l. in dezelfde steek,  

*(2hst a.l. in de volgende steek, hst a.l. in de volgende steek) driemaal, v in de volgende steek [v], hst a.l. 

in de volgende steek*. 

Herhaal van * tot * zesmaal, laat het laatste hst a.l. weg. 

Sluit de toer in het 1e hst a.l. 

Aantal steken: 6v, 6 bloemblaadjes van elk 10hst a.l.  
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6. hv terug in de vorige v, of begin met een nieuwe kleur in de v, 3l [telt als 1st], st in dezelfde steek, 

(4l, sla de volgende 5 steken over, v a.l. in de volgende steek, 4l, sla de volgende 4 steken over, 2st in de 

volgende steek [v]) zesmaal, laat de laatste 2st weg.  

Sluit de toer in de 3e losse van de eerste 3l. 

Aantal steken: 6v a.l., 12st, 12 4-lossenruimtes. 

 

 

 

 

7. 1l en hst in dezelfde steek, hst in de volgende steek, (4hst in de volgende 4-lossenruimte, 2hst in de 

volgende steek [v a.l.], 4hst in de volgende 4-lossenruimte, hst in de volgende 2 steken) zesmaal, laat de 

laatste 2hst weg.  

Sluit de toer in het 1e hst. 

Aantal steken: 72hst. 
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8. 1l en v in dezelfde steek, v in de volgende 2 steken,  

*hst in de volgende 2 steken, st in de volgende 2 steken, dst in de volgende 2 steken, in de volgende 

steek (2dst, 2l, 2dst) [hoek gemaakt], dst in de volgende 2 steken, st in de volgende 2 steken, hst in de 

volgende 2 steken, v in de volgende 5 steken*. 

Herhaal van * tot * viermaal, laat de laatste 3v weg. 

Sluit de toer in de 1e v. 

Aantal steken: per zijde: 5v, 4hst, 4st, 8dst, 1 2l-hoekruimte. 

 

9. 1l en hst in dezelfde steek,  

*hst in de volgende 10 steken, in de 2l-hoekruimte (2st, 2l, 2st), hst in de volgende 11 steken*. 

Herhaal van  * tot * viermaal, laat het laatste hst weg. 

Sluit de toer in het 1e hst, knip je garen af en werk de draadeinden weg.  

Tip: de volgende toer heeft een nieuw beginpunt. 

Aantal steken: per zijde: 21hst, 4st, 1 2l-hoekruimte. 
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10. Hecht aan met een staand dst in één van de 2l-hoekruimtes, (dst, 2l, 2dst) in dezelfde ruimte,  

*3l, sla de volgende 3 steken over, (v in de volgende steek, 3l, sla de volgende 2 steken over, dst in de 

volgende steek, 3l, sla de volgende 2 steken over) driemaal, v in de volgende steek, 3l, sla de volgende 3 

steken over, in de 2l-hoekruimte (2dst, 2l, 2dst)*. 

Herhaal van * tot * viermaal, laat de laatste groep steken in de hoek weg. 

Sluit de toer in het staande dst. 

Aantal steken: per zijde: 4v, 7dst, 8 3-lossenruimtes, 1 2l-hoekruimte. 
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Tip: De hoeken in deze toer zijn niet symmetrisch.  

11. 1l en v in dezelfde steek, v in de volgende steek, *in de 2l-hoekruimte (2v, 2l, v), v in de volgende 2 

steken, (2l, dst in de volgende v, 2l, v in het volgende dst) viermaal, v in de volgende steek*. 

Herhaal van * tot * viermaal, laat de laatste 2v weg. 

Sluit de toer in de 1e v.  

Aantal steken: per zijde: 10v, 4dst, 8 2-lossenruimtes, 1 2l-hoekruimte. 
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12. 3l [telt als 1st], st in de volgende 3 steken, *in 2l-hoekruimte (2st, 2l, 2st), st in de volgende 3 steken, 

(2st in de volgende 2-lossenruimte, st in de volgende steek) achtmaal, st in de volgende 3 steken* 

Herhaal van * tot * viermaal, laat de laatste 4st weg. 

Sluit de toer in de 3e losse van de eerste 3l. 

Aantal steken: per zijde: 34st, 1 2l-hoekruimte. 

 

13. 3l [telt als 1st], st in de volgende 5 steken, (in de 2l-hoekruimte (st, 2l, st), st in de volgende 34 steken) 

viermaal, laat de laatste 6st weg. 

Sluit de toer in de 3e losse van de eerste 3l. 

Aantal steken: per zijde: 36st, 1 2l-hoekruimte. 
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14. 3l [telt als 1st], st in de volgende 6 steken, (in de 2l-hoekruimte (2st, 2l, 2st), st in de volgende 36 

steken) viermaal, laat de laatste 7st weg. 

Sluit de toer in de 3e losse van de eerste 3l, knip de draad af en werk de draaduiteinden weg. 

Aantal steken: per zijde: 40st, 1 2l-hoekruimte. 

 

 

 

Bedankt dat je dit patroon gekozen hebt. 

Ik zou heel graag voorbeelden van jouw Rosetta willen zien, als je wilt kun je ze delen op mijn 

Facebook pagina, www.facebook.com/crystalsandcrochet 

Meld je aan op mijn website, www.crystalsandcrochet.com om op de hoogte te blijven van al 

mijn ontwerpen.  

 

 

Liefs 

Helen x  

  

 

 
  

 
 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/crystalsandcrochet
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