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Deze week haken we blaadjes rond het midden. Ieder blaadje wordt afzonderlijk gehaakt en je kunt zelf 

kiezen of je dat in één of meerdere kleuren doet. Ik heb vier verschillende, elkaar steeds opvolgende, 

kleuren gebruikt in deze versie. In de andere versie heb ik alle blaadjes in dezelfde kleur gehaakt.  

 
Afkortingen en speciale steken 

Afkortingen: 

l losse                     st stokje  

hv halve vaste             dst dubbel stokje 

v vaste   a.l. achterste lus 

hst half stokje     

 

Speciale steken 

Staande Steek: Als je een toer met een nieuwe kleur start, kun je dat doen met een staande steek. De 
staande steek kan bijvoorbeeld een staande vaste of een staand stokje zijn. Mocht je niet bekend zijn met de 
staande steek, dan kun je informatie, uitleg en instructievideo’s vinden op het internet. Als je liever je 
toeren begint met keerlossen, kan en mag dat natuurlijk ook. Haak een hv in de eerste steek van de 
voorgaande toer en haak 2 of 3 lossen, dit hangt af of je een v, een hst of een st zou moeten maken. Uitleg 
staande steek in het Engels door Tamara Kelly / Moogly. 

Opmerking 

 Het patroon bevat veel foto’s en verwijzingen naar foto’s. Mocht je een toer moeten starten op een 

bijzondere plek, dan zal er altijd een duidelijke foto zijn. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Versie 1 
Scheepjes Catona 
 

  
 
Toer 23     Blue Capri #261 
Toer 24     Royal Orange #189  
Toer 25     Bluebell #173 
                   Tulip #222 
                   Kiwi #205 
                   Yellow Gold #208 
 

  
Versie 2 
Scheepjes Soft Fun 
 

 
 
Toer 23     #2496 
Toer 24     #2535 
Toer 25     #2519 

                                                                                                                                                                                                                              

Patroon 
 

Toer 23:  

Met de goede kant naar je toe: Staand half stokje in een willekeurige v, hst in de volgende 159 steken, sluit 

met een hv in het eerste halve stokje. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 160 hst 

Toer 24: In deze toer haken we lossen tot punten. 

Staande vaste in een willekeurig hst waar een naad tussen twee kleuren onder zit (pijl in foto 1) * 6 l, v in de 

3e losse vanaf je haaknaald (als je wilt kun je een stekenmarkeerder in de lossenruimte doen, pijl in foto 2), 

v in de volgende 3 l, v in dezelfde ruimte als je eerste v (foto 5), v in de volgende 10 steken* herhaal *tot* 16 

keer in totaal, sla de laatste v over in de laatste herhaling. Sluit met een hv in de eerste v. Hecht af en werk 

je draadjes weg. 

Stekenaantal: 16 x 9 v + 16 punten die bestaan uit een basis van 2 v, 4 v en een 2-lossenruimte. 
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Toer 25:  

We gaan nu rond de punten haken om de blaadjes te maken. Foto 1-7 

Met de goede kant naar je toe: *Staande vaste in een willekeurige vierde vaste van toer 24, net voor een 

punt (foto 1), sla de volgende 3 v over, haak stokjes in de achterkant van de vier steken van de punt (foto 2), 

3 st in de lossenruimte waar de stekenmarkeerder zit (foto 3), st in de volgende 4 v (foto 4), sla 3 v van toer 

24 over, v in de volgende 2 steken (foto 5/6), keer het werk (verkeerde kant naar je toe), buitenste toer: sla 

beide v over, hst in de volgende 4 steken (foto 6) , 2 hst in de volgende 3 st (foto 7), hst in de volgende 4 

steken, sla de staande vaste over, v in de volgende steek van toer 24. Hecht af en werk je draadjes weg.*, 

herhaal * tot* nog 15 keer, in iedere punt 1 keer, en wissel kleuren af als je daarvoor kiest. 

Stekenaantal: 16 blaadjes, 14 hst in de laatste toer van ieder blaadje. 
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Deze week is hiermee klaar.  

 

 


