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Hallo weer, 
Deze week haken we een cirkel rondom de blaadjes en maken we veel popcornsteken in allerlei kleuren. 

Deze week kan uitdagend zijn maar ik heb veel voorbeeldfoto’s gemaakt. Het is belangrijk om je 

stekenaantallen goed te controleren. 

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. 

PC – Popcorn: Haak 4 stokjes in één steek, haal je haaknaald uit de lus, steek je haaknaald in de 

bovenkant van het eerste stokje en vervolgens in de losgelaten lus, haal de lus door de bovenkant van het 

stokje. Haak een losse om te sluiten. Deze sluitlosse telt niet mee als er na de popcorn nog lossen gehaakt 

moeten worden. De sluitlosse hoort bij de popcorn. 

 
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. Deze week haken we alles aan de goede 

kant van het werk. 

 

                                                                  

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 26         Capri Blue #261 
 Toer 27 -28  Kiwi #205 
 Toer 29         Capri Blue #261 
 Toer 30         Candle Light #101 
 Toer 31          Yellow Gold #208 
                         Bluebell #173 
                         Royal Orange #189 
                         Tulip #222 
                         Vivid Blue 146 
 Toer 32          Candle Light #101 
 Toer 33          Capri Blue #261 
 Toer 34          Kiwi #205 
 

Versie 2 
Scheepjes Soft Fun 
 

 
 
 Toer 26        #2480 
 Toer 27-28  #2493 
 Toer 29        #2480 
 Toer 30        #2496 
 Toer 31         #2535 
                       #2515 
                       #2495 
 Toer 32        #2496 
 Toer 33        #2480 
 Toer 34        #2493 

 
Patroon 

Toer 26:  

Staande vaste in het 7de hst van een willekeurig blaadje (foto 1),*v in het volgende hst, 12 l, ga naar het 7de 

hst van het volgende blaadje (foto 2), v *, herhaal * tot * nog 15 keer. Sla de laatste v over. Sluit met een hv 

in de eerste staande vaste. Hecht af en werk je draadjes weg.  

Stekenaantal: 32 v, 192 l (16 x 12-lossenruimten) totaal 224 steken. 

Toer 27:  

Staande vaste in a.l. van een willekeurige v (foto 3), v in a.l. van de volgende 223 steken (foto 4), sluit met 

een hv in de eerste staande vaste.  

Stekenaantal: 224 v in a.l. 

 

 



~ 4 ~ 
 

 

Toer 28:  

(Als je met een nieuwe kleur start, start dan in een willekeurige v van toer 27.) Haak 3 l (eerste st), st in de 

volgende 223 steken. Sluit met een hv in de bovenste van de 3 l. Hecht af en werk je draadjes weg.  

Stekenaantal: 224 st 

Toer 29: (foto 5) 

Staande vaste in een willekeurig st, v hetzelfde st, v in de volgende 223 steken, Sluit met een hv in de eerste 

v. Hecht af en werk je draadjes weg.  

Stekenaantal: 225 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

 

Toer 30: (foto 1) 

Staand stokje in een willekeurige v, *2 l, sla 1 v over, st in de volgende 2 steken*, herhaal * tot * nog 73 keer, 

2 l, sla 1 v over en sluit met een hv in het eerste st. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 75 x 2-lossenruimten, 75 groepjes van 2 st 

Toer 31: Let op! (foto 2-13) In deze toer haken we popcorns met vijf (versie 1) of drie (versie 2) kleuren. De 

popcorns maak je voor de 2-lossenruimte in overgeslagen vasten van toer 29 (foto 3-5). Zorg ervoor dat al je 

draadjes achter je werk blijven en haak je vasten over alle draadjes heen (foto 12-13). Van kleur wisselen doe 

je altijd in de laatste lus van de vaste voor de volgende popcorn (foto 8-11).  

Staande vaste in a.l. van het 2e st van een willekeurig groepje van 2 st (foto 2). *Haak een PC in de 

overgeslagen v van toer 29 (foto 3-5), v in a.l. van de volgende 2 steken van toer 30, wissel van kleur in de 

laatste v (foto 6-7)*. Herhaal * tot * nog 74 keer. v in a.l. van het volgende st, sluit met een hv in de eerste v. 

Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 15 groepjes van popcorns in vijf kleuren (versie 1), 25 groepjes van popcorns in drie kleuren 

(versie 2), totaal 75 popcorns. 
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Toer 32:  

Zorg dat je in deze toer geen draadjes ophaalt die nog achter het werk liggen van de voorgaande toer. 

Staande reliëfvaste/voor rondom een willekeurige popcorn (foto 1-2), *hst in de 2-lossenruimte van toer 30 

achter de popcorn (haal de lus op van achter naar voren zoals te zien is op foto 3), reliëfstokje/voor rond de 

volgende 2 st van toer 30 (foto 4), reliëfvaste/voor rond de popcorn, (foto 5)*, herhaal * tot * nog 74 keer, 

sla bij de laatste herhaling de reliëfvaste/voor rond de popcorn over. Sluit met een hv in de eerste 

reliëfvaste/voor. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 300 steken 
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Toer 33: (foto 1) 

Staande vaste in een willekeurig st, v in dezelfde steek, *v in de volgende 74 steken, 2v in de volgende 

steek*, herhaal * tot * nog 2 keer, v in de volgende 74 steken tot het einde van de toer. Sluit met een hv in de 

eerste v. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 304 v 

Toer 34: (foto 2) 

Staand stokje in een willekeurige v, st in de volgende 303 steken, sluit met een hv in het eerste st. Hecht af 

en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 304 st 

 

Deze week is hiermee klaar. 

                                                    

 

 

 


