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Tips & Tricks

Moeilijkheidsgraad
Hoewel dit een gemiddeld patroon is qua moeilijkheid, zijn vele tips om je gedurende het haken te 
helpen. Bovendien zijn er video- en fototutorials beschikbaar die dit patroon ook voor de beginnende 
hakers geschikt maken.

Benodigdheden
Stone Washed/River Washed Versie
Scheepjes Stone Washed + River Washed (78% Katoen, 22% Acryl), 50 gr/130 m

Conchology Kleurst elling 

K1 – Moonstone 801 x 10 bollen 
K2 – Coral 816 x 4 bollen
K3 – Red Jasper 807 x 3 bollen
K4 – Mississippi 946 (RW) x 4 bollen
K5 – Crystal Quartz 814 x 5 bollen
K6 – Eisack 957 (RW) x 4 bollen
K7 – Lepidolite 830 x 3 bollen
K8 – Yellow Jasper 809 x 5 bollen

Entomology Kleurst elling

K1 –Smokey Quartz 802 x 10 bollen
K2 – Blue Apatite 805 x 4 bollen
K3 – Rhine 952 (RW) x 3 bollen
K4 – Amazonite 813 x 4 bollen
K5 – Black Onyx 803 x 5 bollen
K6 – Obsidian 829 x 4 bollen
K7 – Tiber 958 (RW) x 3 bollen
K8 – Enstatite 832 x 5 bollen

Herbarium Kleurst elling 

K1 – Pink Quartzite 821 x 10 bollen
K2– Rose Quartz 820 x 4 bollen
K3 – Rhodochrosite 835 x 3 bollen
K4 – Morganite 834 x 4 bollen
K5 – Axinite 831 x 5 bollen
K6 – New Jade 819 x 4 bollen
K7 – Canada Jade 806 x 3 bollen
K8 – Fosterite 826 x 5 bollen

Mineralogy Kleurst elling 

K1 – Lilac Quartz 818 x 10 bollen
K2 – Tourmaline 836 x 4 bollen
K3 – Mekong 943 (RW) x 3 bollen
K4 – Steenbras 942 (RW) x 4 bollen
K5 – Deep Amethyst 811 x 5 bollen
K6 – Lemon Quartz 812 x 4 bollen
K7 – Po 955 (RW) x 3 bollen
K8 – Green Agate 815 x 5 bollen

Haaknaald A 4 mm als hoofdhaaknaald
Haaknaald B 3,5 mm voor kantwerk en rand
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Colour Crafter Versie
Scheepjes Colour Crafter (100% Premium Acryl), 100 gr/300 m

Conchology Kleurst elling 

K1 – Zandvoort 1218 x 4 bollen
K2 – Lelystad 1026 x 2 bollen
K3 – Tilburg 1083 x 1 bol
K4 – Leek 1132 x 2 bollen
K5 – Goes 1820 x 2 bollen
K6 – Hoorn 1067 x bollen
K7 – Spa 2007 x 2 bollen
K8 – Coevorden 1823 x 2 bollen

Entomology Kleurst elling

K1 – Sint Niklaas 2019 x 4 bollen
K2 – Alkmaar 1708 x 2 bollen
K3 – Alphen 1722 x 1 bol
K4 – Goes 1820 x 2 bollen
K5 – Pollare 2018 x 2 bollen
K6 – Haarlem 1054 x 2 bollen
K7 – Enschede 1824 x 2 bollen
K8 – Coevorden 1823 x 2 bollen

Herbarium Kleurst elling

K1 – Verviers 2017 x 4 bollen
K2 – Sittard 1130 x 2 bollen
K3 –  Mechelen 2013 x 1 bol
K4 –  Lelystad 1026 x 2 bollen
K5 – Zandvoort 1218 x 2 bollen
K6 – Leiden 1020 x 2 bollen
K7 –  Almelo 1316 x 2 bollen
K8 –  Enschede 1824 2 bollen

Mineralogy Kleurst elling

K1 – Helmond 1724 x 4 bollen
K2 – Den Bosch 1241 x 2 bollen
K3 – Tiel 1023 x 1 bol
K4 – Kortrijk 2009 x 2 bollen
K5 – Amstelveen 1277 x 2 bollen
K6 – Nijmegen 1712 x 2 bollen
K7 – Charleroi 2016 x 2 bollen
K8 – Dordrecht 1062 x 2 bollen

Haaknaald A 5 mm als hoofdhaaknaald 
Haaknaald B 4,5 mm voor kantwerk en rand 

Stekenverhouding
Het is van belang dat je stekenverhouding hetzelfde is als aangegeven in het patroon zodat het 
eindresultaat niet anders uitpakt dan de bedoeling was. Bij het losser hakken dan de aangegeven 
stekenverhouding loop je het risico niet genoeg garen te hebben. 

Haak een proefl apje om je stekenverhouding te controleren (zie patroon hieronder). Als je proefl apje 
groter is dan aangegeven, maak het dan opnieuw met een kleinere haaknaald. Als je proefl apje kleiner 
is dan aangegeven, maak het dan opnieuw met een grotere haaknaald. Ga zo door tot je proefl apje 
dezelfde afmetingen heeft als aangegeven.

Patroon om stekenverhouding te controleren: 
◌ Stone Washed/River Washed versie: met Stone Washed/River Washed garens in de kleuren 

aangegeven in het patroon naast het toernummer (K3, K2 etc) en haaknaald A, zou je motief ø 9 cm 
moeten meten. 

◌ Colour Crafter versie: met Colour Crafter in de kleuren aangegeven in het patroon naast het 
toernummer (K3, K2 etc) en haaknaald A, zou je motief ø 10 cm moeten meten.

◌ Haal je motief naderhand niet uit, dit is tevens de start van je deken. 
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Toer 1 (K3) Start met magische ring; 3l (telt als 1e st), 11st in ring, sluit met hv in 3e l. [12 st] 
Toer 2 (K3) 4l (telt als 1 st + 1 l), *1st in volg st, 1l; herh vanaf * rondom, sluit in 3e l, hecht af. [12 st, 12 
1l-open] 
Toer 3 (K2) St-st in een l-open, 2st in dezelfde l-open, *3st in volg 1l-open (=3st groep); herh vanaf * 
rondom, sluit met hv in 1e st. [12 3st groepen] 
Toer 4 (K2) 1l (telt niet als een s), v tussen 2 3st groepen (gelijk onder de 1l), *6st tussen volg 2 3st 
groepen (6st-schelp gemaakt), 1v tussen volg 2 3st groepen; herh vanaf * rondom, sla laatste v bij de 
laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [6 v, 6 6st-schelpen]
Toer 5 (K4) St-v in open na een 6st-schelp en vóór de v, *3l, 1v in open na de v en vóór de volg 6st-
schelp, 1RhstA om volg 6 st, 1v in volg open; herh vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit 
in 1e v, hecht af. [48 stn, 6 3l-open]

Videotutorial
Esther van It’s all in a Nutshell heeft video tutorials gemaakt voor de CAL d'Histoire Naturelle. Je kunt de 
video’s vinden op haar YouTube kanaal:
Rechtshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/ZfoZwZT4vKE
Linkshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/PVPqTzmzLUE

Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/4KlrrFeyKgQ
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/r2GXOsHayHY

Afmetingen 
Voor opspannen
Stone Washed/River Washed versie: 138 x 138 cm. 
Colour Crafter versie: 140 x 140 cm. 

Opgespannen 
Stone Washed/River Washed versie: 140-145 x 140-145 cm. 
Colour Crafter versie: 145-150 x 145-150 cm. 

De opgespannen afmetingen zijn richtlijnen. Het belangrijkste is dat het kant in jouw deken plat ligt en 
dat het geheel er netjes uitziet.

Linkshandig haken
Sommige instructies worden geven "links van..." of "rechts van..." aan. Als je linkshandig haakt wordt 
"links van..." "rechts van..." en "rechts van..." wordt "links van...".

Het patroon begrijpen
Standaard steken en afkortingen 
AL achterste lus: als AL achter een s wordt geplaatst (zoals hst AL) haak je een hst alleen in de achterste 
lus 
AK Achterkant
dst dubbel stokje  
GK goede kant
gon garen om naald
HD hoekdeel 
herh herhaal
hst half stokje 
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hv halve vaste
incl inclusief 
i.p.v. in plaats van 
K kleur 
l losse
oversl overslaan 
PM plaats steekmarkeerder   
st stokje 
st-(…) stn die ‘st-‘ voor de s hebben staan, zijn staande steken
s/stn steek/steken
v vaste 
VL voorste lus: als VL achter een s wordt geplaatst (zoals hst VL) haak je een hst alleen in de voorste lus
volg volgende

Herhalingen en Interpunct ie
*…….; herh vanaf * nog 1x/2x/tot eind Haak instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven.

Haakjes met gewone tekst ertussen 
(…….) 2x Haak instructies tussen haakjes het totaal aantal keren zoals aangegeven. Haakjes worden ook 
gebruikt om een groepje steken aan te geven die in 1 s of open worden gehaakt. 

Blokhaken
[…] worden gebruikt om stekenaantallen aan te geven aan het einde van de toer. Ze worden ook 
gebruikt voor patroon herhalingen wanneer gewone haakjes verwarrend zouden zijn. 

Haakjes met cursieve tekst
(cursieve tekst) worden gebruikt voor tips en aantekeningen.

Speciale Steken en Afk ortingen
Als je hulp nodig hebt met deze stn hieronder, kun je fototutorials op mijn blog vinden. Of bekijk de 
videotutorials van Esther van It’s All-in a Nutshell blog.

2dst smh
2 dubbele stokjes samenhaken: *gon 2x, steek haaknaald in 1e aangegeven s/open, haal lus op, (gon en 
haal door 2 lussen) 2x; herh vanaf * voor 2e aangegeven s/open, gon en haal door alle 3 lussen.

2RdstV-cl
2 dubbel reliëfstokje voor cluster: *gon 2x, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren 
om aangegeven s, haal lus op, (gon en haal door 2 lussen) 2x; herh vanaf * nog 1x om dezelfde s, gon en 
haal door alle 3 lussen.

2RdstV smh
2 dubbele reliëfstokjes voor samenhaken: *gon 2x, steek haaknaald van voren naar achteren en weer 
naar voren om aangegeven s, haal lus op, (gon en haal door 2 lussen) 2x (2 lussen op haaknaald); herh 
vanaf * voor 2e aangegeven s, gon en haal door alle 3 lussen. 

2RstV-cl
2 reliëfstokjes voor cluster: *gon, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om 
aangegeven s, haal lus op, gon en haal door 2 lussen; herh vanaf * nog 1x rondom dezelfde s, gon en 
haal door alle 3 lussen.

2viervst smh 
2 viervoudige stokjes samenhaken: *gon 4x, steek haaknaald in 1e aangegeven s/open, haal lus op, (gon 
en haal door 2 lussen) 4x; herh vanaf * voor 2e aangegeven s/open, gon en haal door alle 3 lussen.
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2v smh
2 vasten samenhaken: *steek haaknaald in 1e aangegeven s/open, haal lus op; herh vanaf * voor 2e

aangegeven s/open, gon en haal door alle 3 lussen.

3dst-bobbel
3 dubbel stokje bobbel: *gon 2x, steek haaknaald in aangegeven s/open, haal lus op, (gon en haal door 
2 lussen) 2x; herh vanaf * nog 2x, gon en haal door alle 4 lussen. 

3hst smh 
3 halve stokjes samenhaken: *gon, steek haaknaald in aangegeven s/open, haal lus op; herh vanaf * voor 
volg 2 s/open, gon en haal door alle 7 lussen. 

3RstV smh
3 reliëfstokjes voor samenhaken: *gon, van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, 
haal lus op, gon en haal door 2 lussen; herh vanaf * voor volg 2 aangegeven s, gon en haal door alle 4 
lussen. 

3st smh
3 stokjes samenhaken: *gon, steek haaknaald in 1e aangegeven s/open, haal lus op, gon en haal door 2 
lussen; herh vanaf * voor volg 2 aangegeven s/open, gon en haal door alle 4 lussen.

4st-bobbel 
4 stokjes bobbel: *gon, steek haaknaald in gegeven s/open, haal lus op, gon en haal door 2 lussen; herh 
vanaf * nog 3x, gon en haal door alle 5 lussen op haaknaald. 

4viervst smh 
4 viervoudige stokjes samenhaken: *gon 4x, steek haaknaald in 1e aangegeven s/open, haal lus op, (gon 
en haal door 2 lussen) 4x; herh vanaf * voor volg 3 aangegeven s/open, gon en haal door alle 5 lussen.

5st-bobbel 
5 stokjes bobbel: *gon, steek haaknaald in gegeven s/open, haal lus op, gon en haal door 2 lussen; herh 
vanaf * nog 4x, gon en haal door alle 6 lussen op haaknaald. 

5st smh
5 stokjes samenhaken: *gon, steek haaknaald in 1e aangegeven s/open, haal lus op, gon en haal door 2 
lussen; herh vanaf * voor volg 4 aangegeven s/open, gon en haal door alle 6 lussen.

6st-bobbel 
6 stokje bobbel: *gon, steek haaknaald in aangegeven s/open, haal lus op, gon, haal door 2 lussen; herh 
vanaf * nog 5x, gon en haal door alle 7 lussen op haaknaald. 

6ddst smh
6 driedubbele stokjes samenhaken: 
1e helft: *(gon 3x, steek haaknaald in aangegeven s/open, haal lus op, [gon en haal door 2 lussen] 3x) 3x 
in dezelfde s/open (4 lussen op haaknaald); 
2e helft: herh vanaf * in de volg aangegeven s/open (7 lussen op haaknaald), gon en haal door alle 7 
lussen. 

ddst
driedubbel stokje: gon 3x, steek haaknaald in aangegeven s/open, haal lus op, (gon en haal door 2 
lussen) 4x.

kamelen s 
Kamelen steek: haak 1hst in de 3e lus van een s. De 3e lus vind je achter de 1e 2 lussen waar je normaal 
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gesproken zou haken. 

parel s  
Tip: De parel s is eigenlijk een kleine puff s rondom een hst. Houd de 1e gon met je wijsvinger op zijn plek. 
Parelsteek: haak 1hst in aangegeven s/open, (gon, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar 
voren om aangegeven s, haal lus op) 2x, gon en haal door alle 5 lussen. 

popcorn s
Popcornsteek: haak 5st in dezelfde s/open, haal haaknaald uit laatste s, steek haaknaald in 1e s, haal lus 
op en haal deze door de 1e s. 

puff s
Puff steek: (gon, steek haaknaald in s, haal lus op) 5x, gon en haal door alle 11 lussen. Sluit met 1l. 

RstA
Reliëfstokje achter: gon, steek haaknaald van achter naar voren en weer naar achteren om aangegeven s, 
haal lus op, (gon en haal door 2 lussen) 2x. 

RdstV
Reliëf dubbelstokje voor: gon 2x, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om 
aangegeven s, haal lus op, (gon en haal door 2 lussen) 3x. 

Rdst-stV smh
Reliëf dubbelstokje-stokje voor samenhaken: 
dst deel: gon 2x, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal lus 
op, (gon en haal door 2 lussen) 2x, (2 lussen op haaknaald), 
st deel: gon, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal lus op, 
gon en haal door 2 lussen, gon en haal door alle 3 lussen. 

RhstA
Reliëf half stokje achter: gon, steek haaknaald van achter naar voren en weer naar achteren om 
aangegeven s, haal lus op, gon en haal door alle 3 lussen. 

Rst-dstV smh
Reliëfstokje-dubbelstokje voor samenhaken (een spiegelbeeld van Rdst-stV smh): 
st deel: gon, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal lus op, 
gon en haal door 2 lussen, (2 lussen op haaknaald),
dst deel: gon 2x, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal lus 
op, (gon en haal door 2 lussen) 2x, gon en haal door alle 3 lussen. 

RvA
Reliëfvaste achter: steek haaknaald in van achter naar voren en weer naar achteren om aangegeven s, 
haal lus op, gon en haal door alle 2 lussen. 

RstV
Reliëfstokje voor: gon, steek haaknaald voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal 
lus op, (gon en haal door 2 lussen) 2x. 

Rddst-dst-ddstV smh
Reliëf driedubbelstokje-dubbelstokje-driedubbelstokje voor samenhaken: 
ddst deel: gon 3x, steek haaknaald in van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal 
lus op, (gon en haal door 2 lussen) 3x, (2 lussen op haaknaald), 
dst deel: gon 2x, steek haaknaald van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal lus 
op, (gon en haal door 2 lussen) 2x, (3 lussen op haaknaald), herh ddst deel nog 1x voor 3e aangegeven s, 
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gon en haal door alle 4 lussen.

RsV
Reliëfsteek voor: afkorting verwijst naar een eerder gehaakte reliëfsteek voor

RvV
Reliëfvaste voor: steek haaknaald in van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven s, haal 
lus op, gon en haal door 2 lussen. 

Viervst
Viervoudig stokje: gon 4x, steek haaknaald in aangegeven s/open, haal lus op, (gon en haal door 2 
lussen) 5x. 

V-s 
V-steek: haak (1st, 1l, 1st) in dezelfde s. 

Technieken
Magische ring
De deken en de losse motieven starten met een magische ring. 
Zo maak je een magische ring:
1. Leg garen over linker wijsvinger met het draadeind naar je toe en hou het op z’n plek. 
2. Wikkel het andere einde (je werkdraad) met de klok mee over je wijsvinger, alsof je een schuifl us 

maakt.
3. Haal de lus van je vinger en houd de lus vast met duim en wijsvinger. 
4. Steek je haaknaald in de lus, haal werkdraad op met je haaknaald door de lus, haak 1l om de lus vast 

te zetten. 
Je kunt nu in de lus haken. Wanneer je klaar bent met de 1e toer, trek je de lus dicht en werk je de eindjes 
weg door de lus. Het is belangrijk dat je de eindjes goed afhecht door de lus heen, want anders kan de 
hele deken ontrafelen.

Staande steken
Staande steken worden gebruikt om een nieuwe toer te starten wanneer een nieuwe kleur is gebruikt of 
wanneer je in een andere s moet beginnen dan de vorige toer. Om een staande steek te maken begin je 
met een schuifl us op je haaknaald en maak je de s zoals je normaal zou doen. Als je liever geen staande 
s maakt, kun je ook starten met een hv in de aangegeven s/open en het aantal lossen haken om tot de 
juiste hoogte te komen. 

De toer sluiten 
Er zijn 2 manieren om de toer te sluiten:
◌ Om de toer te sluiten met een hv, steek de haaknaald in de eerstgemaakte s/open en maak een hv. 

Verwar deze hv niet met een normale s wanneer je je steken gaat tellen. Het telt niet als een s, dus als 
je de volgende toer haakt, sla je de hv over. 

◌ Om de toer te sluiten met een naald: 
1. Knip na laatste s draad af en laat ongeveer 10 cm draadeind hangen.
2. Rijg draadeind door naald en steek naald door huidige lus.
3. Steek naald van voor naar achteren door de lus van de 2e s van de toer (1e s is overgeslagen).
4. Steek naald in de achterste lus en door lus daarachter van de laatste s van de toer.
5. Trek het draadeindje aan totdat de lus lijkt op alle andere steken en werk eindjes weg.

Het patroon raadt aan om de toer te sluiten met een naald wanneer je in de volgende toer een kamelen s 
of reliëfsteek achter gebruikt. 

Afhechten en eindjes wegwerken
Knip je draadeinden tot ongeveer 10 cm af en trek het draadeinde door de s. Werk je eindjes weg door 
de achterkant van de stn in dezelfde toer als die je net hebt gehaakt. Ga ongeveer 3 tot 5x heen en weer 
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door 4 of 5 stn, zodat het niet te dik wordt. Als je bij een kantdeel komt, kan je beter even wachten met 
het wegwerken van de eindjes totdat je een deel hebt waar je de eindjes naartoe kan afwerken dat wat 
dichter gehaakt is. 

Stn herkennen aan de GK en AK van je werk en verstopte steken
Stn bestaan uit staanders en lussen. Het is belangrijk om te weten welke staanders bij welke lussen horen, 
zodat je weet in welke s je moet haken.
◌ Steken herkennen aan de GK van je werk: de deken wordt voor het merendeel aan de GK gehaakt. 

Als het patroon niet aangeeft te keren, blijf je aan de GK haken. Als je haakt met de GK van de deken 
naar voren, dan komen de lussen van de s vóór de staander van de s, dus de lus van de s zit rechts van 
de staander.

◌ Steken herkennen aan de AK van je werk: er zijn ook een paar toeren die aan de AK worden gehaakt. 
Als dit het geval is, komen de lussen van de s na de staander van de s, dus de lus van de s zit links van 
de staander.  

◌ Verborgen stn: het is belangrijk geen stn te vergeten. Als een s wordt gemaakt na 1 of meer lossen, is 
de lus van de s moeilijker om te zien, vooral als dit een v of een hst is. Deze stn worden gemarkeerd in 
het patroon met (verstopt), zodat je hier extra op let. 

Stn overslaan bij de laatste herhaling
In het patroon zie je soms instructies staan die vertellen dat je de laatste s/stn bij de laatste herhaling over 
moet slaan. Dit betekent dat je de laatste herhaling stopt voordat je die steken maakt, want je hebt ze 
immers al gemaakt voor de herhaling startte.

Het aanhechten van een nieuwe bol garen
Als je een nieuwe bol garen moet aanhechten in het midden van een toer kun je deze techniek 
gebruiken.
In de laatste s van de oude bol:
1. Haak de laatste s in het oude garen tot je nog 2 lussen op je haaknaald over hebt. 
2. Laat het draadeinde van het oude garen los. 
3. Pak het nieuwe garen op door een lus van het nieuwe garen door de laatste 2 lussen van het oude 

garen te trekken. Dit maakt de s af.
4. Werk de eindjes weg zoals je normaal ook zou doen. 
Nu kun je weer door zoals normaal met de nieuwe bol.

Opspannen
Opspannen tussen delen is niet nodig. Als je deken af is, maakt opspannen je deken netter. Ik gebruik 
graag de wet-block methode: 
1. Maak een badje voor je deken met lauw water. 
2. Zet je deken onder water en laat het weken tot de hele deken goed nat is. 
3. Druk al het water voorzichtig uit de deken (NIET WRINGEN). 
4. Rol de deken in handdoeken om overtollig water eruit te drukken. 
5. Speld de deken op de juiste afmetingen met roestvrije spelden op. Gebruik blockmatten, 

handdoeken of iets anders dat zacht en gelijkmatig is. Probeer de deken niet te veel uit te rekken. Je 
wilt graag rechte zijkanten. 

6. Laat de deken helemaal drogen en verwijder dan pas de spelden. 


