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Beginnen met een magische ring
1. Leg je garen zo neer.

2. Pak het tussen je duim en wijsvinger, hou het 
vast waar het garen elkaar kruist.

3. Trek de rechterdraad door de lus met je 
haaknaald, en haak een halve vaste.

4. Begin met toer 1 van het vierkantje. Maak je 
steken om beide draadjes heen.

5. Trek aan het eindje om de ring te sluiten; zo 
zit er geen gat in je werk.

6. Sluit de toer met een halve vaste.
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Onzichtbaar afhechten
1. Sluit de laatste toer niet met een halve vaste.

2. Knip het garen en trek het door de laatste 
lus.

3. Doe het eindje door je naald.

4. Haal je naald door het eerste stokje van de 
laatste toer (sla de 3 lossen over).

5. Haal je naald door het achterste lusje van het 
laatste stokje van de toer.

6. Werk het eindje weg aan de achterkant en 
voila! Een mooi afgewerkt vierkantje.
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Een nieuwe kleur aanhechten
Een nieuwe kleur aanhechten kun je 
gemakkelijk doen met de staande steek. Hecht 
eerst je laatste toer onzichtbaar af.
Pak je nieuwe kleur en maak een schuifknoop 
op je haaknaald.

Nu kun je meteen beginnen met haken. Zo 
makkelijk is het!

Om de toer af te maken, sluit hem met een 
halve vaste in de eerste steek. Ik doe dit 
meestal alleen door het achterste lusje.

Je project blocken
Gebruik blocking matjes en spelden (ik gebruik 
die van KnitPro). Rek je vierkantje een beetje 
uit en prik hem vast op het matje. Ik doe me-
estal 4 spelden in de hoeken en 4 aan de zij-
kanten. Let erop dat je je vierkantje niet te ver 
uitrekt; de zijkanten moeten ongeveer recht zijn.

Spray je vierkantje nat met water uit een 
plantenspuit. Ik doe altijd een beetje Eucalan 
bij het water; dit hoeft niet (maar geeft wel een 
lekker geurtje). Je kunt warm of lauw warm 
water gebruiken; dan droogt je project sneller.

Als je vierkantje droog is haal je de spelden 
eruit en kun je hem van het matje verwijderen.
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Algemene tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Als je de hoeveelheid vierkantjes die je moet 
haken in een week veel vindt, maak er dan 
eentje per dag. Ik haak graag op de bank voor 
de tv met een kopje thee; voordat ik het weet 
zijn mijn vierkantjes klaar!
- Let erop dat je genoeg licht hebt als je ‘s 
avonds werkt. Je moet nog steeds goed de 
steken kunnen zien. Knijpen met je ogen is 
nooit goed en komt je werk ook niet ten goede!
- Neem pauzes als je last krijgt van je armen, 
handen of schouders. Sta af en toe even op, 
maak een klein wandelingetje, drink nog een 
kopje thee, en ga dan verder met haken. Ik 
haak meestal 1 uur achter elkaar door voordat 
ik pauze neem. Als je tijdens het haken ergens 
last van krijgt, stop dan meteen.
- Kies het meest comfy plekje in je huis om te 
haken. Zoals op de bank, die lekkere grote stoel 
bij het raam, of in je bed - zorg ervoor dat je je 
comfortabel voelt tijdens het werken.
- Werk de eindjes weg meteen als je vierkantje 
klaar is.
- Ik block mijn vierkantjes meteen nadat ik 
er een gemaakt heb. Je kunt je vierkantjes 
natuurlijk allemaal in 1 keer blocken, maar dan 
heb je wel veel block matjes en spelden nodig!
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren. Probeer verrassende 
kleurcombinaties te maken. Niets is te gek!
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).

- Geniet ervan! :)
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 669 van kit 1 of kleur 
722 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan alleen 
pagina 4. Op deze manier hoef je zo min 
mogelijk inkt en papier te gebruiken.
- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 1

Kit 1 - kleur 669

Kit 2 - kleur 722
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.
1.  Haak 3l, 2st, * 2l, 3st*, Herhaal tussen ** 2 keer, 
2l, maak vast met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
2. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, [ 2st, 2l, 2st] 
in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, maak vast 
met een hv in de 3e l van de eerste 4l.
3. Maak een hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
2st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *2st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 2st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 1l, maak 
vast met een hv in de 3e l van de eerste 4l.
4. Haak 3l, 1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 
3st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *3st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in de 1l-ruimte, 1st, 1st in de 1l-ruimte, 1l, 
sla 1 steek over, 3st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte *, 
herhaal tussen ** 2 keer, 3st, 1l, sla 1 steek over, 1st 
in de 1l-ruimte, maak vast met een hv in de 3e l van 
de eerste 3l.
5. Haak 3l, 1st, 1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 4st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *4st, 1l, sla 
1 steek over, 1st in de 1l-ruimte, 3st, 1st in de 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 4st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 4st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 1st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
6. Haak 3l, 2st, 1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 5st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *5st, 1l, sla 
1 steek over, 1st in de 1l-ruimte, 5st, 1st in de 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 5st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 5st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 2st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
7. Haak 3l, 2st, 1l, sla 1 steek over, 1st in de 
1l-ruimte, 7st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *7st, 1st 
in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 5st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 7st, [2st, 2l, 2st] in 
de 2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 7st, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 2st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
8. Haak 3l, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1 st in de 

1l-ruimte, 10st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *10st, 
1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 3st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 10st, [2st, 2l, 2st in 
de 2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, 1st in 
de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
9. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st in de 1l-ruimte, 
13st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *13st, 1 st in de 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in de 1l-ruimte, 13st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 13st, 1st in de 
1l-ruimte, 1l, maak vast met een hv in de 3e l van de 
eerste 4l.
10. Haak 3l, 1st in de 1l-ruimte, 16st, [2st, 2l, 2st] in 
de 2l-ruimte, *16st, 1st in de 1l-ruimte, 1st, 1st in de 
1l-ruimte, 16st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte *, herhaal 
tussen ** 2 keer, 16st, 1st in de 1l-ruimte. Hecht 
onzichtbaar af zoals beschreven in de Tips & Tricks 
PDF en werk de eindjes weg.

Kleurvariaties - optioneel
Pakket 1 - start met kleur 508 in de eerste 4 rondes, 
kleur 642 voor de volgende 3 rondes, kleur 669 voor 
de laatste 3 rondes. Pakket 2 - start met kleur 722 in 
de eerste 4 rondes, 716 voor de volgende 3 rondes, 
671 voor de laatste 3 rondes. Hecht onzichtbaar af 
na elke ronde. Meer info en hoe je een nieuwe kleur 
aanhecht kan je vinden in de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.
1.  Haak 3l, 2st, * 2l, 3st*, Herhaal tussen ** 2 keer, 
2l, maak vast met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
2. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, [ 2st, 2l, 2st] 
in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, maak vast 
met een hv in de 3e l van de eerste 4l.
3. Maak een hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
2st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *2st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 2st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 1l, maak 
vast met een hv in de 3e l van de eerste 4l.
4. Haak 3l, 1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 
3st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *3st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in de 1l-ruimte, 1st, 1st in de 1l-ruimte, 1l, 
sla 1 steek over, 3st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte *, 
herhaal tussen ** 2 keer, 3st, 1l, sla 1 steek over, 1st 
in de 1l-ruimte, maak vast met een hv in de 3e l van 
de eerste 3l.
5. Haak 3l, 1st, 1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 4st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *4st, 1l, sla 
1 steek over, 1st in de 1l-ruimte, 3st, 1st in de 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 4st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 4st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 1st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
6. Haak 3l, 2st, 1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 5st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *5st, 1l, sla 

1 steek over, 1st in de 1l-ruimte, 5st, 1st in de 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 5st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 5st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 2st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
7. Haak 3l, 2st, 1l, sla 1 steek over, 1st in de 
1l-ruimte, 7st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *7st, 1st 
in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 5st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 7st, [2st, 2l, 2st] in 
de 2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 7st, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 2st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
8. Haak 3l, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1 st in de 
1l-ruimte, 10st, [2st, 2l, 2st in de 2l-ruimte, *10st, 
1st in de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 3st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in de 1l-ruimte, 10st, [2st, 2l, 2st in 
de 2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, 1st in 
de 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, maak vast met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.
9. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st in de 1l-ruimte, 
13st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *13st, 1 st in de 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in de 1l-ruimte, 13st, [2st, 2l, 2st] in de 
2l-ruimte *, herhaal tussen ** 2 keer, 13st, 1st in de 
1l-ruimte, 1l, maak vast met een hv in de 3e l van de 
eerste 4l.
10. Haak 3l, 1st in de 1l-ruimte, 16st, [2st, 2l, 2st] in 
de 2l-ruimte, *16st, 1st in de 1l-ruimte, 1st, 1st in de 
1l-ruimte, 16st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte *, herhaal 
tussen ** 2 keer, 16st, 1st in de 1l-ruimte. Hecht 
onzichtbaar af zoals beschreven in de Tips & Tricks 
PDF en werk de eindjes weg.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 663 van kit 1 of kleur 
651 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje (st)
- Losse  (l)
- Halve vaste
- Popcornsteek

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.
- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 2

Kit 1 - kleur 663

Kit 2 - kleur 651
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.
1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 keer, 2l, 
join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
2. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, maak een 
popcornsteek in de 2l-ruimte, 1l, *1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, maak een popcornsteek in de 2l-ruimte, 
1l*, herhaal tussen ** 2 keer, join met een hv in de 
3e l van de eerste 4l.
3. Haak 3l, [1st, 1l, 1st] in de 1l-ruimte, 1st, 1l, 
maak een popcornsteek in de 1l-ruimte, 3l, maak 
een popcornsteek in de volgende 1l-ruimte, 1l, 
*1st [1st, 1l, 1st] in de 1l-ruimte, 1st, 1l, maak 
een popcornsteek in de 1l-ruimte, 3l, maak een 
popcornsteek in de volgende 1l-ruimte, 1l*, herhaal 
tussen ** 2 keer, join met een hv in de 3e l van de 
eerste 3l.
4. Haak 3l, 1st [1st, 1l, 1st] in de 1l-ruimte, 2st, 1l, 
maak een popcornsteek in de 1l-ruimte, 2l, maak 
een popcornsteek in de 3l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de 1l-ruimte, 1l, *2st, [1st, 1l, 1st] 
in de 1l-ruimte, 2st, 1l, maak een popcornsteek 
in de 1l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in 
de 3l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in de 
1l-ruimte, 1l*, herhaal tussen ** 2 keer, join met een 
hv in de 3e l van de eerste 3l.
5. Haak 3l, 2st, 1st in de 1l-ruimte, 3st, 2st in 
de 1l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in de 
2l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in de 
2l-ruimte, 2l, 2st in de 1l-ruimte, *3st, 1st in de 
1l-ruimte, 3st, 2st in de 1l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de 2l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de 2l-ruimte, 2l, 2st in de 1l-ruimte*, 
herhaal tussen ** 2 keer, join met een hv aan de 3e l 
van de eerste 3l.
6. Haak 3l, 8st, 3st in de 2l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de volgende 2l-ruimte, 2l, 3st in 
de volgende 2l-ruimte,* 11st, 3st in de 2l-ruimte, 2l, 
maak een popcornsteek in de volgende 2l-ruimte, 
2l, 3st in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 
join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
7. Haak 3l, 11st, 4st in de 2l-ruimte, 2l, 4st in de 

volgende 2l-ruimte, *17st, 4st in de 2l-ruimte, 2l, 4st 
in de volgende 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
5st, join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
8. Haak 3l, 15st, [3st, 2l, 3st] in de 2l-ruimte, *25st, 
[3st, 2l, 3st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 9st, join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
9. Haak 3l, 18st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *31st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 12st, join met een hv in de 3e l van de eerste 
3l.
10. Haak 3l, 20st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 14st. Hecht de ronde af met de onzichtbare 
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks PDF. 
Werk vervolgens het einde weg, en knip de draad 
af.
De popcorn steek
Om de popcorn steek te maken: Haak 5 stokjes in 
dezelfde steek. Haal je naald uit de lus op je naald. 
Haal je naald door het eerste stokje, pak het losse 
lusje en haal door.

Kleurvariaties - optioneel
Pakket 1 - start met kleur 663 in de eerste 6 rondes,  
kleur 723 voor de laatste 4 rondes. 
Pakket 2 - start met kleur 651 in de eerste 6 rondes, 
529 voor de laatste 4 rondes. Hecht onzichtbaar af 
na elke ronde. 
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.
1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 keer, 2l, 
join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
2. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, maak een 
popcornsteek in de 2l-ruimte, 1l, *1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, maak een popcornsteek in de 2l-ruimte, 
1l*, herhaal tussen ** 2 keer, join met een hv in de 
3e l van de eerste 4l.
3. Haak 3l, [1st, 1l, 1st] in de 1l-ruimte, 1st, 1l, 
maak een popcornsteek in de 1l-ruimte, 3l, maak 
een popcornsteek in de volgende 1l-ruimte, 1l, 
*1st [1st, 1l, 1st] in de 1l-ruimte, 1st, 1l, maak 
een popcornsteek in de 1l-ruimte, 3l, maak een 
popcornsteek in de volgende 1l-ruimte, 1l*, herhaal 
tussen ** 2 keer, join met een hv in de 3e l van de 
eerste 3l.
4. Haak 3l, 1st [1st, 1l, 1st] in de 1l-ruimte, 2st, 1l, 
maak een popcornsteek in de 1l-ruimte, 2l, maak 
een popcornsteek in de 3l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de 1l-ruimte, 1l, *2st, [1st, 1l, 1st] 
in de 1l-ruimte, 2st, 1l, maak een popcornsteek 
in de 1l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in 
de 3l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in de 
1l-ruimte, 1l*, herhaal tussen ** 2 keer, join met een 
hv in de 3e l van de eerste 3l.
5. Haak 3l, 2st, 1st in de 1l-ruimte, 3st, 2st in 
de 1l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in de 

2l-ruimte, 2l, maak een popcornsteek in de 
2l-ruimte, 2l, 2st in de 1l-ruimte, *3st, 1st in de 
1l-ruimte, 3st, 2st in de 1l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de 2l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de 2l-ruimte, 2l, 2st in de 1l-ruimte*, 
herhaal tussen ** 2 keer, join met een hv aan de 3e l 
van de eerste 3l.
6. Haak 3l, 8st, 3st in de 2l-ruimte, 2l, maak een 
popcornsteek in de volgende 2l-ruimte, 2l, 3st in 
de volgende 2l-ruimte,* 11st, 3st in de 2l-ruimte, 2l, 
maak een popcornsteek in de volgende 2l-ruimte, 
2l, 3st in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 
join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
7. Haak 3l, 11st, 4st in de 2l-ruimte, 2l, 4st in de 
volgende 2l-ruimte, *17st, 4st in de 2l-ruimte, 2l, 4st 
in de volgende 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
5st, join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
8. Haak 3l, 15st, [3st, 2l, 3st] in de 2l-ruimte, *25st, 
[3st, 2l, 3st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 9st, join met een hv in de 3e l van de eerste 3l.
9. Haak 3l, 18st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *31st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 12st, join met een hv in de 3e l van de eerste 
3l.
10. Haak 3l, 20st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 14st. Hecht de ronde af met de onzichtbare 
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks PDF. 
Werk vervolgens het einde weg, en knip de draad 
af.
De popcorn steek
Om de popcorn steek te maken: Haak 5 stokjes in 
dezelfde steek. Haal je naald uit de lus op je naald. 
Haal je naald door het eerste stokje, pak het losse 
lusje en haal door.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 714 van kit 1 of kleur 
713 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 3

Kit 1 - kleur 714

Kit 2 - kleur 713
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

Als er staat “haak in de hoek”, wordt het gehele stuk 
van lossen, stokjes en lossen bedoeld. De stokjes 
die je tussen de lossen in de hoek moet haken, 
haak je steeds bovenop de hoek-stokjes van de 
vorige rij. 
Voorbeeld: [3st, 1l, 2st, 1l, 3st] in de hoek = 3 
stokjes om de lossen van de vorige ronde, dan 
1 losse maken, 2 stokjes in de 2 stokjes van de  
vorige ronde, 1 losse maken, 3 stokjes om de 
lossen van de vorige ronde.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 keer, 
haak 2l, sluit met een hv.

2. Haak 3l, 2st, [1st, 2l, 2st, 2l, 1st] in de 2l-ruimte, 
*3st, [1st, 2l, 2st, 2l, 1st] in de 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, sluit met een hv.

3. Haak 3l, 3st, [3l, 2st, 3l] in de hoek, *5st, [3l, 2st, 
3l] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 keer, 1st, sluit 
met een hv.

4. Haak 3l, 3st, [1st, 3l, 2st, 3l, 1st] in de hoek, *5st, 
[1st, 3l, 2st, 3l, 1st] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 
keer, 1st, sluit met een hv .

5. Haak 3l, 4st, [2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek, *7st, 
[2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 
keer, 2st, sluit met een hv.

6. Haak 3l, 6st, [2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek, *11st, 
[2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 
keer, 4st, sluit met een hv.

7. Haak 3l, 8st, [2st, 2l, 2st, 2l, 2st] in de hoek, 
*15st, [2st, 2l, 2st, 2l, 2st] in de hoek*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 6st, sluit met een hv.

8. Haak 3l, 10st, [3st, 1l, 2st, 1l, 3st] in de hoek, 
*19st, [3st, 1l, 2st, 1l, 3st] in de hoek*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 8st, sluit met een hv.

9. Haak 3l, 12st, [2st] in het volgende st, 2st in 
1l-ruimte, [2st] in het volgende st, 2l, [2st] in het 
volgende st, 2st in 1l-ruimte, *[2st] in eerste st, 
23st, [2st] in laatste st, 2st in 1l-ruimte, [2st] in 
het volgende st, 2l, [2st] in het volgende st, 2st in 
1l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, sluit met 
een hv.

10. Haak 3l, 18st [2st, 2l, 2st] in de 2l-hoek, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-hoek*, herhaal tussen ** 2 keer, 
16st. Hecht de ronde af met de onzichtbare
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks PDF.
Werk vervolgens het einde weg, en knip de draad
af.

Kleurvariaties - optioneel
Pakket 1 - start met kleur 714 in de eerste 8 rondes, 
kleur 508 voor de volgende 2 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 713 in de eerste 8 rondes, 
669 voor de volgende 2 rondes.
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info en 
hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je vinden in 
de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes
Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

Als er staat “haak in de hoek”, wordt het gehele stuk 
van lossen, stokjes en lossen bedoeld. De stokjes 
die je tussen de lossen in de hoek moet haken, 
haak je steeds bovenop de hoek-stokjes van de 
vorige rij. 
Voorbeeld: [3st, 1l, 2st, 1l, 3st] in de hoek = 3 
stokjes om de lossen van de vorige ronde, dan 
1 losse maken, 2 stokjes in de 2 stokjes van de  
vorige ronde, 1 losse maken, 3 stokjes om de 
lossen van de vorige ronde.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 keer, 
haak 2l, sluit met een hv.

2. Haak 3l, 2st, [1st, 2l, 2st, 2l, 1st] in de 2l-ruimte, 
*3st, [1st, 2l, 2st, 2l, 1st] in de 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, sluit met een hv.

3. Haak 3l, 3st, [3l, 2st, 3l] in de hoek, *5st, [3l, 2st, 
3l] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 keer, 1st, sluit 
met een hv.

4. Haak 3l, 3st, [1st, 3l, 2st, 3l, 1st] in de hoek, *5st, 
[1st, 3l, 2st, 3l, 1st] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 
keer, 1st, sluit met een hv .

5. Haak 3l, 4st, [2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek, *7st, 
[2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 
keer, 2st, sluit met een hv.

6. Haak 3l, 6st, [2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek, *11st, 
[2st, 3l, 2st, 3l, 2st] in de hoek*, herhaal tussen ** 2 
keer, 4st, sluit met een hv.

7. Haak 3l, 8st, [2st, 2l, 2st, 2l, 2st] in de hoek, 
*15st, [2st, 2l, 2st, 2l, 2st] in de hoek*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 6st, sluit met een hv.

8. Haak 3l, 10st, [3st, 1l, 2st, 1l, 3st] in de hoek, 
*19st, [3st, 1l, 2st, 1l, 3st] in de hoek*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 8st, sluit met een hv.

9. Haak 3l, 12st, [2st] in het volgende st, 2st in 
1l-ruimte, [2st] in het volgende st, 2l, [2st] in het 
volgende st, 2st in 1l-ruimte, *[2st] in eerste st, 
23st, [2st] in laatste st, 2st in 1l-ruimte, [2st] in 
het volgende st, 2l, [2st] in het volgende st, 2st in 
1l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, sluit met 
een hv.

10. Haak 3l, 18st [2st, 2l, 2st] in de 2l-hoek, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-hoek*, herhaal tussen ** 2 keer, 
16st. Hecht de ronde af met de onzichtbare
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks PDF.
Werk vervolgens het einde weg, en knip de draad
af.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 721 van kit 1 of kleur 
649 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 4

Kit 1 - kleur 721

Kit 2 - kleur 649
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 1st, 6l, *2st, 6l* herhaal tussen ** 6 keer, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 3l.

2. Maak een hv in het volgende st, *12st in de 
6l-ruimte, maak twee hv in de twee st tussen de 
6l-ruimtes*, herhaal tussen ** 7 keer, sluit met een 
hv in het volgende st.

3. Werk achter de blaadjes van ronde 2: 1l, 1v in 
dezelfde steek, 6l, 1v in elk van de volgende twee 
st, 3l, *1v in elk van de volgende twee st, 6l, 1v in 
elk van de volgende twee st, 3l*, herhaal tussen ** 
2 keer, 1v in het volgende st, sluit met een hv in de 
eerste v van ronde 3.

4. Maak een hv in de 6l-ruimte, 3l, [4st, 2l, 5st] in 
de 6l-ruime, [5st] in de 3l-ruimte, *[5st, 2l, 5st] in de 
6l-ruimte, [5st] in de 3l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 3l.

5. Haak 3l, 4st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *15st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal ** 2 keer, 10st, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 3l.

6. Maak een hv in de volgende steek, 4l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *(sla 1 steek over, 
1l, 1st), herhaal tussen () 8 keer, 1l, [2st, 2l, 2st] in 
de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, (sla 1 steek 
over, 1l, 1st), herhaal tussen () 5 keer, 1l, sluit met 
een hv in de 3e l van de eerste 4l.

7. Maak een hv in de volgende 1l-ruimte, 4l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 
steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *(1st, 
1l, sla 1 steek over), herhaal tussen () 10 keer, 1st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal tussen () 7 
keer, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

8. Maak een hv in de volgende 1l-ruimte, 4l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in elk van de volgende twee st, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1st in elk van de volgende twee 
st, (1l, sla 1 steek over, 1st), herhaal tussen () 10 
keer, 1l, sla 1 steek over, 1st in elk van de volgende 
twee st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen 
** 2 keer, 1st in de volgende twee st, (1l, sla 1 steek 
over, 1st), herhaal tussen () 7 keer, 1l, sluit met een 
hv in de 3e l van de eerste 4l.

9. Haak 3l, 9st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *31st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 21st, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 
3l.

10. Haak 3l, 11st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 23st. Hecht de ronde af met de onzichtbare
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks PDF.
Werk vervolgens het einde weg, en knip de draad
af.

Kleurvariaties - optioneel
Pakket 1 - start met kleur 529 in de eerste 3 rondes, 
kleur 721 voor de volgende 7 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 720 in de eerste 3 rondes, 
649 voor de volgende 7 rondes.
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info en 
hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je vinden in 
de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 1st, 6l, *2st, 6l* herhaal tussen ** 6 keer, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 3l.

2. Maak een hv in het volgende st, *12st in de 
6l-ruimte, maak twee hv in de twee st tussen de 
6l-ruimtes*, herhaal tussen ** 7 keer, sluit met een 
hv in het volgende st.

3. Werk achter de blaadjes van ronde 2: 1l, 1v in 
dezelfde steek, 6l, 1v in elk van de volgende twee 
st, 3l, *1v in elk van de volgende twee st, 6l, 1v in 
elk van de volgende twee st, 3l*, herhaal tussen ** 
2 keer, 1v in het volgende st, sluit met een hv in de 
eerste v van ronde 3.

4. Maak een hv in de 6l-ruimte, 3l, [4st, 2l, 5st] in 
de 6l-ruime, [5st] in de 3l-ruimte, *[5st, 2l, 5st] in de 
6l-ruimte, [5st] in de 3l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 3l.

5. Haak 3l, 4st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *15st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal ** 2 keer, 10st, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 3l.

6. Maak een hv in de volgende steek, 4l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *(sla 1 steek over, 
1l, 1st), herhaal tussen () 8 keer, 1l, [2st, 2l, 2st] in 
de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, (sla 1 steek 
over, 1l, 1st), herhaal tussen () 5 keer, 1l, sluit met 
een hv in de 3e l van de eerste 4l.

7. Maak een hv in de volgende 1l-ruimte, 4l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 
steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *(1st, 
1l, sla 1 steek over), herhaal tussen () 10 keer, 1st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal tussen () 7 
keer, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

8. Maak een hv in de volgende 1l-ruimte, 4l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 
steek over, 1st in elk van de volgende twee st, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1st in elk van de volgende twee 
st, (1l, sla 1 steek over, 1st), herhaal tussen () 10 
keer, 1l, sla 1 steek over, 1st in elk van de volgende 
twee st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen 
** 2 keer, 1st in de volgende twee st, (1l, sla 1 steek 
over, 1st), herhaal tussen () 7 keer, 1l, sluit met een 
hv in de 3e l van de eerste 4l.

9. Haak 3l, 9st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *31st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 21st, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 
3l.

10. Haak 3l, 11st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 23st. Hecht de ronde af met de onzichtbare
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks PDF.
Werk vervolgens het einde weg, en knip de draad
af.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 713 van kit 1 of kleur 
510 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 5 & 6. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 5

Kit 1 - kleur 713

Kit 2 - kleur 510
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, 6l, *3st, 6l*, herhaal tussen ** 6 
keer, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 
3l.

2. Maak 3hv naar de 6l-ruimte, *[2st, 2l, 2st] in 
de 6l-ruimte, sla 1 6l-ruimte over, 6l*, herhaal 
tussen ** 3 keer, sluit met een hv in de 3e l van 
het eerste st.

3. Haak 3l, 1st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, 
*2st, 6l, sla 1 6l-ruimte over, 2st, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 6l, sla 
1 6l-ruimte over, sluit met een hv in de 3e l van 
de eerste 3l.

4. Haak 3l, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek over, 
2st, 3l, 1st om de 2 6l-kettingen en dóór de 
6l-ketting van ronde 1, 3l, 2st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1st, 1l, sla 1 steek over, 2st, 3l, 
1st om de 2 6l-kettingen en dóór de 6l-ketting 
van ronde 1, 3l, sluit met een hv in de 3e l van 
de eerste 3l.

5. Haak 3l, 2st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, 
sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, 
*1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 
1st in 1l-ruimte, 2st, 3st in 3l-ruimte, 1l, 3st 
in 3l-ruimte, 2st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 
1st in 1l-ruimte, 2st, 3st in 3l-ruimte, 1l, 3st in 
3l-ruimte, sluit met hv in de 3e l van de eerste 
3l.

6. Haak 3l, 2st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1 
st in 1l-ruimte, 6st, 1l, sla 1 steek over, 6st, 
1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1st, 1l, 
sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 6st, 1l, sla 1 steek over, 
3st, sluit met hv in de 3e l van de eerste 3l.

7. Haak 3l, 3st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over,1st, 
1l, sla 1steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, 
sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over,1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
7st, 1l, sla 1 steek over, 7st, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1l, 
sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
7st, 1l, sla 1 steek over, 3st, sluit met hv in de 
3e l van de eerste 3l.

8. Haak 3l, 4st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 8st, 1l, sla 
1 steek over, 8st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte,1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1st, 1l, 
sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 8st, 1l, sla 1 steek over, 3st, sluit met 
hv in de 3e l van de eerste 3l.
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9. Haak 3l, 5st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 
steek over, 1st in 1l-ruimte, 9st, 1st in 1l-ruimte, 
9st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
9st, 1st in 1l-ruimte, 3st,. Hecht de ronde af 
met de onzichtbare join zoals die beschreven 
is in de Tips & Tricks PDF. Werk vervolgens het 
einde weg, en knip de draad af.

Kleurvariaties - optioneel

Pakket 1 - start met kleur 642 in de eerste 3 
rondes, kleur 713 voor de volgende 6 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 716 in de eerste 3 
rondes, 510 voor de volgende 6 rondes.
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info 
en hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je 
vinden in de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, 6l, *3st, 6l*, herhaal tussen ** 6 
keer, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 
3l.

2. Maak 3hv naar de 6l-ruimte, *[2st, 2l, 2st] in 
de 6l-ruimte, sla 1 6l-ruimte over, 6l*, herhaal 
tussen ** 3 keer, sluit met een hv in de 3e l van 
het eerste st.

3. Haak 3l, 1st, [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte, 
*2st, 6l, sla 1 6l-ruimte over, 2st, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 6l, sla 
1 6l-ruimte over, sluit met een hv in de 3e l van 
de eerste 3l.

4. Haak 3l, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek over, 
2st, 3l, 1st om de 2 6l-kettingen en dóór de 
6l-ketting van ronde 1, 3l, 2st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1st, 1l, sla 1 steek over, 2st, 3l, 
1st om de 2 6l-kettingen en dóór de 6l-ketting 
van ronde 1, 3l, sluit met een hv in de 3e l van 
de eerste 3l.

5. Haak 3l, 2st, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, 
sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, 
*1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 
1st in 1l-ruimte, 2st, 3st in 3l-ruimte, 1l, 3st 
in 3l-ruimte, 2st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 
1st in 1l-ruimte, 2st, 3st in 3l-ruimte, 1l, 3st in 
3l-ruimte, sluit met hv in de 3e l van de eerste 
3l.

6. Haak 3l, 2st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1 
st in 1l-ruimte, 6st, 1l, sla 1 steek over, 6st, 
1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1st, 1l, 
sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 6st, 1l, sla 1 steek over, 
3st, sluit met hv in de 3e l van de eerste 3l.

7. Haak 3l, 3st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over,1st, 
1l, sla 1steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, 
sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over,1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
7st, 1l, sla 1 steek over, 7st, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 
steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1l, 
sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
7st, 1l, sla 1 steek over, 3st, sluit met hv in de 
3e l van de eerste 3l.



8. Haak 3l, 4st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte, *1st, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 8st, 1l, sla 
1 steek over, 8st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte,1l, sla 1 steek over, 1st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1st, 1l, 
sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 8st, 1l, sla 1 steek over, 3st, sluit met 
hv in de 3e l van de eerste 3l.

9. Haak 3l, 5st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 
steek over, 1st in 1l-ruimte, 9st, 1st in 1l-ruimte, 
9st, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek over, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 1st in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 
1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
9st, 1st in 1l-ruimte, 3st,. Hecht de ronde af 
met de onzichtbare join zoals die beschreven 
is in de Tips & Tricks PDF. Werk vervolgens het 
einde weg, en knip de draad af.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 642 van kit 1 of kleur 
726 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste
- Reliëfstokje

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 5 & 6. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 6

Kit 1 - kleur 642

Kit 2 - kleur 726
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 
2 keer, 2l, sluit met een hv in de 3e l van de 
eerste 3l.

2. Haak 4l, sla 1 steek over, reliëfstokje 
voorlangs, [2st, 2l, 2st], *reliëfstokje voorlangs, 
1l, sla 1 steek over, reliëfstokje voorlangs, [2st, 
2l, 2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, sluit met een 
hv in de 3e l van de eerste 4l.

3. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 1st, [2st, 2l, 2st], *1st, 
reliëfstokje voorlangs, 1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, [2st, 2l, 2st]*, herhaal tussen ** 
2 keer, 1st, reliëfstokje voorlangs, 1l, sla 1 steek 
over, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l

4. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 2st, [2st, 2l, 2st] *2st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 
1st in 1l-ruimte), herhaal tussen (), 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 2st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, reliëfstokje 
voorlangs, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, sluit met een hv in de 3e l 
van de eerste 4l.

5. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 3st, [2st, 2l, 2st], *3st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 2 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 3st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 3st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal (), 1l, sla 1 steek over, sluit met een hv 
in de 3e l van de eerste 4l.

6. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 4st,  [2st, 2l, 2st], *4st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 3 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 4st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 4st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

7. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 5st, [2st, 2l, 2st], *5st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 4 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 5 st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 5st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 3 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

8. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 6st, [2st, 2l, 2st], *6st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 5 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 6st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 6st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 4 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

9. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 7st, [2st, 2l, 2st], *7st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 6 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 7 st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 7st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 5 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.
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10. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 8st, [2st, 2l, 2st], *8st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 7 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 8st, [2st, 2l, 
2st],* herhaal tussen ** 2 keer, 8st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 6 keer, 1l, sla 1 steek over. 
Hecht de ronde af met de onzichtbare join zoals 
die beschreven is in de Tips & Tricks PDF. Werk 
vervolgens het einde weg, en knip de draad af.

Het reliëfstokje

Om het reliëfstokje te maken: Sla de draad om 
de naald en steek je naald van voor naar achter 
om de stam van het stokje van de vorige rij. Sla 
de draad nogmaals om de naald en neem een 
lus mee terug naar boven. Sla de draad om en 
haal de lus tweemaal door de twee lussen op je 
naald.

Kleurvariaties - optioneel

Pakket 1 - start met kleur 508 in de eerste 4 
rondes, kleur 642 voor de volgende 3 rondes, 
kleur 529 voor de volgende 3 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 529 in de eerste 4 
rondes, 726 voor de volgende 3 rondes, kleur 
720 voor de volgende 3 rondes.
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info 
en hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je 
vinden in de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 
2 keer, 2l, sluit met een hv in de 3e l van de 
eerste 3l.

2. Haak 4l, sla 1 steek over, reliëfstokje 
voorlangs, [2st, 2l, 2st], *reliëfstokje voorlangs, 
1l, sla 1 steek over, reliëfstokje voorlangs, [2st, 
2l, 2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, sluit met een 
hv in de 3e l van de eerste 4l.

3. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 1st, [2st, 2l, 2st], *1st, 
reliëfstokje voorlangs, 1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte, 1l, sla 1 steek over, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, [2st, 2l, 2st]*, herhaal tussen ** 
2 keer, 1st, reliëfstokje voorlangs, 1l, sla 1 steek 
over, sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l

4. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 2st, [2st, 2l, 2st] *2st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 
1st in 1l-ruimte), herhaal tussen (), 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 2st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, reliëfstokje 
voorlangs, 1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte, 
1l, sla 1 steek over, sluit met een hv in de 3e l 
van de eerste 4l.

5. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 3st, [2st, 2l, 2st], *3st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 2 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 3st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 3st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal (), 1l, sla 1 steek over, sluit met een hv 
in de 3e l van de eerste 4l.

6. hv naar de 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 4st,  [2st, 2l, 2st], *4st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 3 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 4st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 4st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

7. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 5st, [2st, 2l, 2st], *5st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 4 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 5 st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 5st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 3 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.



8. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 6st, [2st, 2l, 2st], *6st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 5 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 6st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 6st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 4 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

9. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 7st, [2st, 2l, 2st], *7st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 6 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 7 st, [2st, 2l, 
2st]*, herhaal tussen ** 2 keer, 7st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 5 keer, 1l, sla 1 steek over, 
sluit met een hv in de 3e l van de eerste 4l.

10. hv naar 1l-ruimte, 4l, sla 1 steek over, 
reliëfstokje voorlangs, 8st, [2st, 2l, 2st], *8st, 
reliëfstokje voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st 
in 1l-ruimte), herhaal tussen () 7 keer, 1l, sla 1 
steek over, reliëfstokje voorlangs, 8st, [2st, 2l, 
2st],* herhaal tussen ** 2 keer, 8st, reliëfstokje 
voorlangs, (1l, sla 1 steek over, 1st in 1l-ruimte), 
herhaal tussen () 6 keer, 1l, sla 1 steek over. 
Hecht de ronde af met de onzichtbare join zoals 
die beschreven is in de Tips & Tricks PDF. Werk 
vervolgens het einde weg, en knip de draad af.

Het reliëfstokje

Om het reliëfstokje te maken: Sla de draad om 
de naald en steek je naald van voor naar achter 
om de stam van het stokje van de vorige rij. Sla 
de draad nogmaals om de naald en neem een 
lus mee terug naar boven. Sla de draad om en 
haal de lus tweemaal door de twee lussen op je 
naald. pattern copyright © wink acreativebeing.com 
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 661 van kit 1 of kleur 
669 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste
- Half stokje

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 7

Kit 1 - kleur 661

Kit 2 - kleur 669
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 15st, sluit met hv in de 3e l van 
eerste 3l.
2. *haak 6l, [sla 1 steek over, 2v, 2hst, 1st] in 
6l, hv in het volgende st van ronde 1, hv naar 
volgende st*, herhaal tussen ** 7 keer, hecht de 
draad af.
3. Met een schuifknoop op je naald, start in de 
bovenste v van een van de punten. *1v, 5l, [1st, 
2l, 1st] in volgende punt, 5l*, herhaal tussen ** 3 
keer, sluit met hv in eerste v van de ronde.
4. Haak 3l, 6st in 5l-ruimte, 1st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte, *1st, 6st in 5l-ruimte, 1st, 6st in 
5l-ruimte, 1st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1st, 6st in 5l-ruimte, sluit met 
hv in 3e l van eerste 3l.
5. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 5st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 5st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 5st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 5st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
6. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 7st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 7st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 7st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 7st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
7. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 9st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 9st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 9st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 

1l, sla 1 steek over, 9st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
8. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 11st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 11st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 11st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 11st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
9. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 13st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 13st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 13st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 13st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit de ronde af met de 
onzichtbare join zoals die beschreven is in de 
Tips & Tricks PDF. Werk vervolgens het einde 
weg, en knip de draad af.

Kleurvariaties - optioneel

Pakket 1 - start met kleur 651 in de eerste 2 
rondes, kleur 661 voor de volgende 7 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 671 in de eerste 2 
rondes, 669 voor de volgende 7 rondes. 
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info 
en hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je 
vinden in de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 15st, sluit met hv in de 3e l van 
eerste 3l.
2. *haak 6l, [sla 1 steek over, 2v, 2hst, 1st] in 
6l, hv in het volgende st van ronde 1, hv naar 
volgende st*, herhaal tussen ** 7 keer, hecht de 
draad af.
3. Met een schuifknoop op je naald, start in de 
bovenste v van een van de punten. *1v, 5l, [1st, 
2l, 1st] in volgende punt, 5l*, herhaal tussen ** 3 
keer, sluit met hv in eerste v van de ronde.
4. Haak 3l, 6st in 5l-ruimte, 1st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte, *1st, 6st in 5l-ruimte, 1st, 6st in 
5l-ruimte, 1st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1st, 6st in 5l-ruimte, sluit met 
hv in 3e l van eerste 3l.
5. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 5st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 5st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 5st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 5st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.

6. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 7st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 7st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 7st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 7st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
7. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 9st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 9st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 9st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 9st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
8. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 11st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 11st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 11st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 11st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit met hv in 3e l van 
eerste 4l.
9. Haak 4l, sla 1 steek over, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, 13st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 
2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 13st, 1l, sla 1 
steek over, (1st, 1l, sla 1 steek over), herhaal 
tussen () 2 keer, 13st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 
1l, sla 1 steek over, 13st, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1l, sla 1 steek over, sluit de ronde af met de 
onzichtbare join zoals die beschreven is in de 
Tips & Tricks PDF. Werk vervolgens het einde 
weg, en knip de draad af.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 529 van kit 1 of kleur 
720 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste
- Dubbel stokje
- Driedubbel stokje

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 8

Kit 1 - kleur 529

Kit 2 - kleur 720
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 15st, sluit met hv in de 3e l van de 
eerste 3l.

2. Haak 4l, *1st, 1l*, herhaal tussen ** 14 keer, 
sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

3. Haak 5l, *1st in volgende steek, 2l*, herhaal 
tussen ** 14 keer, sluit met hv in 3e l van eerste 
3l.

4. Haak 6l, hv in dezelfde steek, *2v in 
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, hv in st, 6l, hv 
in hetzelfde st*, herhaal tussen ** 6 keer, 2v in 
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, sluit met hv in 
de eerste 6l-lus.

5. Haak [3l, 5st, 2l, 6st] in 6l-lus, sla 2 vasten 
over, 1v in volgende v, *[6st, 2l, 6st] in volgende 
6l-lus, sla 2 vasten over, 1v in volgende v*, 
herhaal tussen ** 6 keer, sluit met hv in 3e l 
van de eerste 3l. Knip de draad af en werk de 
eindjes weg.

6. Start in een 2l-ruimte van de vorige ronde 
met een schuiflus op je naald. *1v in 2l-ruimte, 
4l, dried.st in v tussen bloembladeren, 4l, [2 
d.st, 2l, 2 d.st] in volgende 2l-ruimte, 4l, dried.st 
in v tussen bloembladeren, 4l*, herhaal tussen 
** 3 keer, sluit met hv. In de eerste v van de 
ronde.

7. Haak 3l, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st 
in 4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte, *2st in volgende 2 d.st, 5st 
in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in 4l-ruimte, 
1st in v, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in 
4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st in 
volgende 2 d.st, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 

5st in 4l-ruimte, sluit met hv in 3e l van eerste 
3l.

8. Haak 3l, 15st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *31st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 15st, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

9. Haak 3l, 17st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 17st, sluit de ronde af met de onzichtbare 
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks 
PDF. Werk vervolgens het einde weg, en knip 
de draad af.

Kleurvariaties - optioneel

Pakket 1 - start met kleur 529 in de eerste 5 
rondes, kleur 723 voor de volgende 4 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 716 in de eerste 5 
rondes, 720 voor de volgende 4 rondes. 
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info 
en hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je 
vinden in de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 15st, sluit met hv in de 3e l van de 
eerste 3l.

2. Haak 4l, *1st, 1l*, herhaal tussen ** 14 keer, 
sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

3. Haak 5l, *1st in volgende steek, 2l*, herhaal 
tussen ** 14 keer, sluit met hv in 3e l van eerste 
3l.

4. Haak 6l, hv in dezelfde steek, *2v in 
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, hv in st, 6l, hv 
in hetzelfde st*, herhaal tussen ** 6 keer, 2v in 
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, sluit met hv in 
de eerste 6l-lus.

5. Haak [3l, 5st, 2l, 6st] in 6l-lus, sla 2 vasten 
over, 1v in volgende v, *[6st, 2l, 6st] in volgende 
6l-lus, sla 2 vasten over, 1v in volgende v*, 
herhaal tussen ** 6 keer, sluit met hv in 3e l 
van de eerste 3l. Knip de draad af en werk de 
eindjes weg.

6. Start in een 2l-ruimte van de vorige ronde 
met een schuiflus op je naald. *1v in 2l-ruimte, 
4l, dried.st in v tussen bloembladeren, 4l, [2 
d.st, 2l, 2 d.st] in volgende 2l-ruimte, 4l, dried.st 
in v tussen bloembladeren, 4l*, herhaal tussen 
** 3 keer, sluit met hv. In de eerste v van de 
ronde.

7. Haak 3l, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st 
in 4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte, *2st in volgende 2 d.st, 5st 
in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in 4l-ruimte, 
1st in v, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in 
4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st in 
volgende 2 d.st, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 
5st in 4l-ruimte, sluit met hv in 3e l van eerste 
3l.

8. Haak 3l, 15st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *31st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 15st, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

9. Haak 3l, 17st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *35st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, 17st, sluit de ronde af met de onzichtbare 
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks 
PDF. Werk vervolgens het einde weg, en knip 
de draad af.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 651 van kit 1 of kleur 
716 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste
- Reliëfstokje

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 5 & 6. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 9

Kit 1 - kleur 651

Kit 2 - kleur 716
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 
keer, 2l, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

2. Haak 3l, reliëfstokje voorlangs, 1st, [2st, 2l 
2st] in 2l-ruimte, *1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

3. hv naar volgende steek, 3l, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 
1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 
steek over, 1st, reliëfstokje voorlangs, sluit met 
hv in 3e l van eerste 3l.

4. hv naar volgende steek, 3l, reliëfstokje 
voorlangs, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1st in 1l-ruimte, reliëfstokje voorlangs, 
1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, 1st in 1l-ruimte, 1 st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st in 
1l-ruimte, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

5. Haak 3l, 1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, reliëfstokje voorlangs, 
2st, reliëfstokje voorlangs, 2st, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 1 st, reliëfstokje voorlangs, 2st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l van 
eerste 3l.

6. Haak 3l, 2st, reliëfstokje voorlangs, 2st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 2st, reliëfstokje voorlangs, 
3st, reliëfstokje voorlangs, 3st, reliëfstokje 
voorlangs, 2st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 2st, reliëfstokje voorlangs, 3st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l van 
eerste 3l.

7. Haak 3l, 1st, reliëfstokje voorlangs, 5st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 5st, reliëfstokje voorlangs, 
2st, reliëfstokje voorlangs, 2st, reliëfstokje 
voorlangs, 5st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 5st, reliëfstokje voorlangs, 2st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met een hv in 3e l 
van eerste 3l.

8. Haak 3l, reliëfstokje voorlangs, 8st, 1st in 
1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 8st, reliëfstokje voorlangs, 
1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, 8st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 8st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l van 
eerste 3l.

9. hv naar volgende steek, 3l, 10st, 1st in 
1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 1st in 
in 1l-ruimte, 11st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
reliëfstokje voorlangs, 11st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 
1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, 
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herhaal tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1st in 1l-ruimte, 11st, reliëfstokje voorlangs, 
1st, reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l 
van eerste 3l.

10. Haak 3l, 12st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 
steek over, 1st, 1st in 1l-ruimte, 14st, reliëfstokje 
voorlangs, 14st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st in 
1l-ruimte, 14st, reliëfstokje voorlangs, 1st, sluit 
de ronde af met de onzichtbare join zoals die 
beschreven is in de Tips & Tricks PDF. Werk 
vervolgens het einde weg, en knip de draad af.

Het reliëfstokje

Om het reliëfstokje te maken: Sla de draad om 
de naald en steek je naald van voor naar achter 
om de stam van het stokje van de vorige rij. Sla 
de draad nogmaals om de naald en neem een 
lus mee terug naar boven. Sla de draad om en 
haal de lus tweemaal door de twee lussen op je 
naald.

Kleurvariaties - optioneel

Pakket 1 - start met kleur 529 in de eerste 
ronde, kleur 651 voor de volgende 8 rondes, 
kleur 529 voor de laatste ronde. Pakket 2 - start 
met kleur 671 in de eerste ronde, kleur 716 voor 
de volgende 8 rondes, kleur 671 voor de laatste 
ronde. 
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info 
en hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je 
vinden in de Tips & Tricks PDF.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 
keer, 2l, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

2. Haak 3l, reliëfstokje voorlangs, 1st, [2st, 2l 
2st] in 2l-ruimte, *1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 
keer, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

3. hv naar volgende steek, 3l, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 
1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 
steek over, 1st, reliëfstokje voorlangs, sluit met 
hv in 3e l van eerste 3l.

4. hv naar volgende steek, 3l, reliëfstokje 
voorlangs, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek 
over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek 
over, 1st, 1st in 1l-ruimte, reliëfstokje voorlangs, 
1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, 1st in 1l-ruimte, 1 st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st in 
1l-ruimte, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

5. Haak 3l, 1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, reliëfstokje voorlangs, 
2st, reliëfstokje voorlangs, 2st, reliëfstokje 
voorlangs, 1st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 1 st, reliëfstokje voorlangs, 2st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l van 
eerste 3l.

6. Haak 3l, 2st, reliëfstokje voorlangs, 2st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 2st, reliëfstokje voorlangs, 
3st, reliëfstokje voorlangs, 3st, reliëfstokje 
voorlangs, 2st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 2st, reliëfstokje voorlangs, 3st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l van 
eerste 3l.

7. Haak 3l, 1st, reliëfstokje voorlangs, 5st, 
1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 5st, reliëfstokje voorlangs, 
2st, reliëfstokje voorlangs, 2st, reliëfstokje 
voorlangs, 5st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 5st, reliëfstokje voorlangs, 2st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met een hv in 3e l 
van eerste 3l.



8. Haak 3l, reliëfstokje voorlangs, 8st, 1st in 
1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 
2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 
1st in 1l-ruimte, 8st, reliëfstokje voorlangs, 
1st, reliëfstokje voorlangs, 1st, reliëfstokje 
voorlangs, 8st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st 
in 1l-ruimte, 8st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l van 
eerste 3l.

9. hv naar volgende steek, 3l, 10st, 1st in 
1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] 
in 2l-ruimte, *1l, sla 1 steek over, 1st, 1st in 
in 1l-ruimte, 11st, reliëfstokje voorlangs, 1st, 
reliëfstokje voorlangs, 11st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 
1l, sla 1 steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, 
herhaal tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 
1st, 1st in 1l-ruimte, 11st, reliëfstokje voorlangs, 
1st, reliëfstokje voorlangs, sluit met hv in 3e l 
van eerste 3l.

10. Haak 3l, 12st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *1l, sla 1 
steek over, 1st, 1st in 1l-ruimte, 14st, reliëfstokje 
voorlangs, 14st, 1st in 1l-ruimte, 1st, 1l, sla 1 
steek over, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal 
tussen ** 2 keer, 1l, sla 1 steek over, 1st, 1st in 
1l-ruimte, 14st, reliëfstokje voorlangs, 1st, sluit 
de ronde af met de onzichtbare join zoals die 
beschreven is in de Tips & Tricks PDF. Werk 
vervolgens het einde weg, en knip de draad af.

Het reliëfstokje

Om het reliëfstokje te maken: Sla de draad om 
de naald en steek je naald van voor naar achter 
om de stam van het stokje van de vorige rij. Sla 
de draad nogmaals om de naald en neem een 
lus mee terug naar boven. Sla de draad om en 
haal de lus tweemaal door de twee lussen op je 
naald.
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Scheepjes CAL
haakpatroon week 10

een patroon van wink

mede mogelijk gemaakt doorgehost door
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 508 van kit 1 of kleur 
529 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Stokje
- Ketting
- Halve vaste
- Popcornsteek

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726 
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren 
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je 
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1 
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven 
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle 
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks 
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te 
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips & 
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Het geblockte vierkantje is ongeveer  
18cm/7 inch breed.

Vierkantje week 10

Kit 1 - kleur 508

Kit 2 - kleur 529
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 keer, 2l, 
sluit met hv in de 3e l van de eerste 3l.

2. Haak 3l, 2st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *3st, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, sluit 
met hv in de 3e l van de eerste 3l.

3. Haak 1 hv in de volgende 3st, 3l, 1st, 2l, 4st-
popcorn in 2l-ruimte, 2l, *2st, 3l, sla 3 steken over, 
2st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen 
** 2 keer, 2st, 3l, sla 3 steken over, sluit met hv in de 
3e l van eerste 3l. 

4. Haak 3l, 1st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 2l-ruimte, 
*2st, 3l, sla 3 steken over, 2st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 
4st in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 3l, sla 
3 steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

5. Haak 3l, 5st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l, 
*6st, 3l, sla 3 steken over, 6st, 2l, 4st-popcorn in 
2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen ** 2 keer, 6st, 3l, sla 3 
steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

6. Haak 3l, 5st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 2l-ruimte, 
*6st, 3l, sla 3 steken over, 6st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 
4st in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 6st, 3l, sla 
3 steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

7. Haak 3l, 9st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l, 
*10st, 3l, sla 3 steken over, 10st, 2l, 4st-popcorn in 
2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, 3l, sla 3 
steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

8. Haak 3l, 9st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 2l-ruimte, 
*10st, 3l, sla 3 steken over, 10st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 
4st in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, 3l, 
sla 3 steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

9. Haak 3l, 13st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l, 

*14st, 3l, sla 3 steken over, 14st, 2l, 4st-popcorn in 
2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen ** 2 keer, 14st, 3l, sla 3 
steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

10. Haak 3l, 13st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 
2l-ruimte, *14st, 3l, 14st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 14st, 3l, 
sluit de ronde af met de onzichtbare join zoals 
die beschreven is in de Tips & Tricks PDF. Werk 
vervolgens het einde weg, en knip de draad af.

De popcorn steek
Om de popcorn steek te maken: Haak 4 stokjes in 
dezelfde steek. Haal je naald uit de lus op je naald. 
Haal je naald door het eerste stokje, pak het losse 
lusje en haal door.

Kleurvariaties - optioneel
Pakket 1 - start met kleur 508 in de eerste 2 rondes, 
kleur 714 voor de volgende ronde, kleur 508 voor de 
volgende ronde, kleur 714 voor de volgende ronde, 
kleur 508 voor de volgende 5 rondes. Pakket 2 - 
start met kleur 529 in de eerste 2 rondes, kleur 713 
voor de volgende ronde, kleur 529 voor de volgende 
ronde, kleur 713 voor de volgende ronde, kleur 529 
voor de volgende 5 rondes. 
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info en 
hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je vinden in 
de Tips & Tricks PDF.
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PRINT PAGINA - WEEK 10

Patroon - maak totaal 6 vierkantjes

Start met een magische ring. In de Tips & Tricks 
PDF staat hoe dit moet.

1. Haak 3l, 2st, *2l, 3st*, herhaal tussen ** 2 keer, 2l, 
sluit met hv in de 3e l van de eerste 3l.

2. Haak 3l, 2st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *3st, [2st, 
2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, sluit 
met hv in de 3e l van de eerste 3l.

3. Haak 1 hv in de volgende 3st, 3l, 1st, 2l, 4st-
popcorn in 2l-ruimte, 2l, *2st, 3l, sla 3 steken over, 
2st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen 
** 2 keer, 2st, 3l, sla 3 steken over, sluit met hv in de 
3e l van eerste 3l. 

4. Haak 3l, 1st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 2l-ruimte, 
*2st, 3l, sla 3 steken over, 2st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 
4st in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st, 3l, sla 
3 steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

5. Haak 3l, 5st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l, 
*6st, 3l, sla 3 steken over, 6st, 2l, 4st-popcorn in 
2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen ** 2 keer, 6st, 3l, sla 3 
steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

6. Haak 3l, 5st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 2l-ruimte, 
*6st, 3l, sla 3 steken over, 6st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 
4st in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 6st, 3l, sla 
3 steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

7. Haak 3l, 9st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l, 
*10st, 3l, sla 3 steken over, 10st, 2l, 4st-popcorn in 
2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, 3l, sla 3 
steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

8. Haak 3l, 9st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 2l-ruimte, 
*10st, 3l, sla 3 steken over, 10st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 
4st in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 10st, 3l, 
sla 3 steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

9. Haak 3l, 13st, 2l, 4st-popcorn in 2l-ruimte, 2l, 
*14st, 3l, sla 3 steken over, 14st, 2l, 4st-popcorn in 
2l-ruimte, 2l*, herhaal tussen ** 2 keer, 14st, 3l, sla 3 
steken over, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

10. Haak 3l, 13st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st in 
2l-ruimte, *14st, 3l, 14st, 4st in 2l-ruimte, 2l, 4st 
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 14st, 3l, 
sluit de ronde af met de onzichtbare join zoals 
die beschreven is in de Tips & Tricks PDF. Werk 
vervolgens het einde weg, en knip de draad af.

De popcorn steek
Om de popcorn steek te maken: Haak 4 stokjes in 
dezelfde steek. Haal je naald uit de lus op je naald. 
Haal je naald door het eerste stokje, pak het losse 
lusje en haal door.
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 726 van kit 1 of kleur 
717 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Vaste
- Losse

Belangrijk!

Optie 1 is de aangeraden methode om de 
vierkantjes vast te maken, want hiermee hou 
je genoeg garen over om volgende week nog 
een rand om de deken te maken. Als je liever 
een decoratievere methode gebruikt, kan je 
optie 2 volgen. Maar deze optie gebruikt wel 
alle basiskleuren garen, en dus is er geen 
garen over voor een rand. De keus is aan 
jou!

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die 
je leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren 
combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
zoals beschreven in de Tips & Tricks PDF.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 7. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Joinen

Kit 1 - kleur 726 - optie 1

Kit 2 - kleur 717 - optie 2
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Patroon

Optie 1

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe 
je deze maakt kan je terugvinden in de Tips & 
Trucs PDF.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de 
achterkanten op elkaar. Steek je haaknaald van 
voren naar achteren door de 2l-ruimte in de 
rechterbovenhoek van beide vierkantjes. Maak 
1v.
2. Steek je haaknaald door de achterste lusjes 
van beide vierkantjes; maak 1v.
3. *1v*, herhaal tussen ** door alle achterste 
lusjes van beide vierkantjes totdat je in de 
andere hoek bent. Steek je haaknaald van 
voren naar achteren door de 2l-ruimte van de 
linkerbovenhoek van beide vierkanten, en maak 
1v.
4. Neem de volgende 2 vierkantjes en leg 
ze met de achterkanten op elkaar. Steek je 
haaknaald van voren naar achteren door de 
2l-ruimte in de rechterbovenhoek van beide 
vierkantjes. Maak 1v. Ga door zoals in rij 2.

Herhaal rij 1-4 tot alle vierkantjes horizontaal 
aan elkaar zijn vastgemaakt.

Draai je deken, en maak alle verticale rijen 
op dezelfde manier vast. Wanneer je bij een 
kruising komt, haak je 1v in de 2l-ruimtes van 
beide vierkantjes, 1l, 1v in de 2l-ruimtes van de 
volgende 2 vierkantjes.

Optie 2

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe 
je deze maakt kan je terugvinden in de Tips & 
Trucs PDF.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de 
voorkanten op elkaar. Steek je haaknaald door 
de eerste 2l-ruimte van het onderste vierkantje, 
en maak 1v. Maak nog 1v in het eerste stokje. 
2l, maak 1v in de eerste 2l-ruimte van het 
bovenste vierkantje, en nog 1v in het eerste 
stokje van dat vierkantje.
2. 2l. Sla 1 steek van het onderste vierkantje 
over en maak 1v. 2l, sla 1 steek over van 
het bovenste vierkantje en maak 1v. Blijf zo 
zigzaggen langs de kanten van de beide 
vierkantjes tot je in de 2l-hoekruimte van het 
onderste vierkantje bent. Maak 1v in het laatste 
stokje, en nog 1v in de 2l-ruimte. 2l, maak 
dan 1v in het laatste stokje van het bovenste 
vierkantje, en nog 1v in de 2l-ruimte van het 
bovenste vierkantje.
3. Neem 2 andere vierkantjes met de 
voorkanten op elkaar. 2l, steek je haaknaald 
door de eerste 2l-ruimte van het onderste 
vierkantje en maak 1v. Maak nog 1v in het 
eerste stokje. 2l, maak 1v in de eerste 2l-ruimte 
van het bovenste vierkantje, en nog 1v in het 
eerste stokje van datzelfde vierkantje. Ga door 
zoals in rij 2.

Herhaal rij 1-3 totdat alle vierkantjes horizontaal 
aan elkaar zijn vastgemaakt.
Draai je deken en maak alle verticale rijen op 
dezelfde manier vast.
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Kleurkeuzes voor vastmaken

Je kan mijn suggesties gebruiken voor het 
vastmaken van de vierkantjes, maar als je zelf 
een andere manier wil gebruiken, voel je dan 
vrij om dat te doen! Het wordt uiteindelijk jouw 
deken en je kan jouw creativiteit hier helemaal 
op loslaten :)

Kit 1 opties

Diagonale strepen

Horizontale strepen
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Willekeurig

Kit 2 opties

Diagonale strepen
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Optie 1

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe je 
deze maakt kan je terugvinden in de Tips & Trucs 
PDF.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de 
achterkanten op elkaar. Steek je haaknaald van 
voren naar achteren door de 2l-ruimte in de 
rechterbovenhoek van beide vierkantjes. Maak 1v.
2. Steek je haaknaald door de achterste lusjes van 
beide vierkantjes; maak 1v.
3. *1v*, herhaal tussen ** door alle achterste lusjes 
van beide vierkantjes totdat je in de andere hoek 
bent. Steek je haaknaald van voren naar achteren 
door de 2l-ruimte van de linkerbovenhoek van beide 
vierkanten, en maak 1v.
4. Neem de volgende 2 vierkantjes en leg ze met 
de achterkanten op elkaar. Steek je haaknaald 
van voren naar achteren door de 2l-ruimte in de 
rechterbovenhoek van beide vierkantjes. Maak 1v. 
Ga door zoals in rij 2.

Herhaal rij 1-4 tot alle vierkantjes horizontaal aan 
elkaar zijn vastgemaakt.

Draai je deken, en maak alle verticale rijen op 
dezelfde manier vast. Wanneer je bij een kruising 
komt, haak je 1v in de 2l-ruimtes van beide 
vierkantjes, 1l, 1v in de 2l-ruimtes van de volgende 
2 vierkantjes.
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Optie 2

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe je 
deze maakt kan je terugvinden in de Tips & Trucs 
PDF.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de voorkanten 
op elkaar. Steek je haaknaald door de eerste 
2l-ruimte van het onderste vierkantje, en maak 1v. 
Maak nog 1v in het eerste stokje. 2l, maak 1v in de 
eerste 2l-ruimte van het bovenste vierkantje, en nog 
1v in het eerste stokje van dat vierkantje.
2. 2l. Sla 1 steek van het onderste vierkantje over 
en maak 1v. 2l, sla 1 steek over van het bovenste 
vierkantje en maak 1v. Blijf zo zigzaggen langs 
de kanten van de beide vierkantjes tot je in de 
2l-hoekruimte van het onderste vierkantje bent. 
Maak 1v in het laatste stokje, en nog 1v in de 
2l-ruimte. 2l, maak dan 1v in het laatste stokje van 
het bovenste vierkantje, en nog 1v in de 2l-ruimte 
van het bovenste vierkantje.
3. Neem 2 andere vierkantjes met de voorkanten 
op elkaar. 2l, steek je haaknaald door de eerste 
2l-ruimte van het onderste vierkantje en maak 1v. 
Maak nog 1v in het eerste stokje. 2l, maak 1v in de 
eerste 2l-ruimte van het bovenste vierkantje, en nog 
1v in het eerste stokje van datzelfde vierkantje. Ga 
door zoals in rij 2.

Herhaal rij 1-3 totdat alle vierkantjes horizontaal aan 
elkaar zijn vastgemaakt.
Draai je deken en maak alle verticale rijen op 
dezelfde manier vast. 
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Benodigdheden

- Cotton 8 garen, kleur 726 van kit 1
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Gebruikte steken

- Vaste
- Losse

Tips

- Lees het patroon tenminste een keer door 
voordat je begint.
- Het doel van deze CAL is om je creatieve 
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die 
je leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren 
combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode 
zoals beschreven in de Tips & Tricks PDF.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Als je dit patroon wil printen, print dan 
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo 
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

- Geniet ervan! :)

Wasinstructies

Je kan je deken op 40 graden wassen. Het 
Scheepjes Cotton 8 garen is kleurvast, maar 
als je desalniettemin toch het zekere voor het 
onzekere wil nemen kan je een kleurenvanger 
gebruiken in je eerste was. Je hoeft je deken 
later niet te blokken na het wassen, je hoeft 
hem alleen maar voorzichtig in vorm te trekken 
en plat te laten drogen. Stop hem niet in de 
droger, maar laat hem gewoon zo opdrogen.

De rand

Kit 1 - kleur 726 - optie 1

Voor wie garen van Scheepjes heeft gebruikt: 
We zouden het heel leuk vinden om een 

verzameling aan te leggen van de verschillende 
kleuren en variaties die jullie allemaal gemaakt 

hebben tijdens deze CAL, om op onze 
Facebook pagina te delen!

Als wij je foto mogen delen, kun je een foto van 
je voltooide deken in de comments uploaden 

(onder de link van het patroon), waarbij je 
vermeld dat wij je foto mogen delen. Als je ook 
de naam van het garen en de kleurnummers 

erbij kunt vermelden om anderen te inspireren 
zou dat helemaal leuk zijn! Als je een 

Scheepjes-kit hebt gebruikt kun je gewoon kit 1 
of kit 2 vermelden.
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page 3

Patroon

Start met een schuifknoop op je naald. In de 
Tips&Trucs PDF staat hoe dit moet.

1. Begin in een van de hoeken, in de eerste 
steek naast de 2l-ruimte. Maak 1v in de 
achterste lus van elke steek. Als je bij een 
2l-ruimte komt, maak je 3v. Ga zo rond en sluit 
met een hv in de eerste v.

2. Haak 1l, v in dezelfde steek. *3l, sla 2 steken 
over, 1v*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l, 
sla 2 steken over, sluit met een hv in de eerste 
v van de ronde.

3. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte. 
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende 
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l, 
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.

4. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte. 
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende 
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l, 
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.

5. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte. 
Haak 1l, 4v in 3l-ruimte. *4v in 3l-ruimte*, 
herhaal tussen ** rondom, sluit met hv in de 
eerste v van de ronde.

6. Haak 1l, *2hv, 3l, hv in dezelfde steek, 8hv, 
5l, hv in dezelfde steek, 6hv*, herhaal tussen ** 
rondom. Sluit met hv in de eerste hv. 

Knip de draad af en werk de eindes weg met 
behulp van een stopnaald.

Blocken

Blocken van de dekens die optie 1 gebruiken 
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 1 gebruikt hebt voor het vastmaken 
en de rand hebt toegevoegd, moet je de rand 
nog blocken. Het maakt een groot verschil, 
omdat je de rand zo netjes opengewerkt laat 
staan. Je hoeft de verbindingssteken niet te 
blocken bij optie 1. Om de rand te blocken, hoef 
je ook hier niet je hele deken op te spelen. In 
plaats daarvan kan je alleen de rand opspelden, 
langs de kanten van de vierkantjes en in de 
punten van de hoeken. Blocken kan tijdrovend 
zijn en overbodig lijken, maar het eindresultaat 
is het absoluut waard!

Blocken van de dekens die optie 2 gebruiken 
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 2 hebt gebruikt om de vierkantjes 
vast te maken, is het belangrijk om je deken 
nog een keer te blocken. Dit maakt een groot 
verschil, omdat het de verbindingssteken zo 
netjes open laat staan, wat je deken een mooi 
af en opengewerkt gevoel geeft! De dekens die 
optie 2 gebruikten hebben geen rand. Als je je 
eigen rand besluit te maken, is het verstandig 
om eerst de deken te blocken voordat je de 
rand maakt. De deken rekt namelijk nog wat op 
tijdens dit blocken. Om je verbindingssteken 
te blocken, hoef je niet je hele deken op te 
spelden. In plaats daarvan kan je enkel de 
verbindingssteken van boven naar beneden en 
van links naar rechts vastspelden. Doe dit aan 
weerszijden van je steken, of gebruik flexibele 
block-draden om het makkelijker te maken.
Blocken kan tijdrovend zijn en overbodig lijken, 
maar het eindresultaat is het absoluut waard!
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Patroon

Start met een schuifknoop op je naald. In de 
Tips&Trucs PDF staat hoe dit moet.

1. Begin in een van de hoeken, in de eerste 
steek naast de 2l-ruimte. Maak 1v in de 
achterste lus van elke steek. Als je bij een 
2l-ruimte komt, maak je 3v. Ga zo rond en sluit 
met een hv in de eerste v.

2. Haak 1l, v in dezelfde steek. *3l, sla 2 steken 
over, 1v*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l, 
sla 2 steken over, sluit met een hv in de eerste 
v van de ronde.

3. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte. 
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende 
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l, 
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.

4. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte. 
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende 
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l, 
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.

5. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte. 
Haak 1l, 4v in 3l-ruimte. *4v in 3l-ruimte*, 
herhaal tussen ** rondom, sluit met hv in de 
eerste v van de ronde.

6. Haak 1l, *2hv, 3l, hv in dezelfde steek, 8hv, 
5l, hv in dezelfde steek, 6hv*, herhaal tussen ** 
rondom. Sluit met hv in de eerste hv. 

Knip de draad af en werk de eindes weg met 
behulp van een stopnaald.
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Blocken

Blocken van de dekens die optie 1 gebruiken 
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 1 gebruikt hebt voor het vastmaken 
en de rand hebt toegevoegd, moet je de rand 
nog blocken. Het maakt een groot verschil, 
omdat je de rand zo netjes opengewerkt laat 
staan. Je hoeft de verbindingssteken niet te 
blocken bij optie 1. Om de rand te blocken, hoef 
je ook hier niet je hele deken op te spelen. In 
plaats daarvan kan je alleen de rand opspelden, 
langs de kanten van de vierkantjes en in de 
punten van de hoeken. Blocken kan tijdrovend 
zijn en overbodig lijken, maar het eindresultaat 
is het absoluut waard!

Blocken van de dekens die optie 2 gebruiken 
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 2 hebt gebruikt om de vierkantjes 
vast te maken, is het belangrijk om je deken 
nog een keer te blocken. Dit maakt een groot 
verschil, omdat het de verbindingssteken zo 
netjes open laat staan, wat je deken een mooi 
af en opengewerkt gevoel geeft! De dekens die 
optie 2 gebruikten hebben geen rand. Als je je 
eigen rand besluit te maken, is het verstandig 
om eerst de deken te blocken voordat je de 
rand maakt. De deken rekt namelijk nog wat op 
tijdens dit blocken. Om je verbindingssteken 
te blocken, hoef je niet je hele deken op te 
spelden. In plaats daarvan kan je enkel de 
verbindingssteken van boven naar beneden en 
van links naar rechts vastspelden. Doe dit aan 
weerszijden van je steken, of gebruik flexibele 
block-draden om het makkelijker te maken.
Blocken kan tijdrovend zijn en overbodig lijken, 
maar het eindresultaat is het absoluut waard!

you are allowed to sell items that are made using this
pattern as long as the designer is credited. anyone wishing 
to print copies to distribute with yarn sales can contact me 
directly. for any questions, please contact wink at
acreativebeing@gmail.com     
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