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Welkom bij de Stylecraft Lily Pond deken crochet along ontworpen door Jane Crowfoot. 
We gebruiken een van onze populairste garens, Life DK. De crochet along was oorspronkelijk in 

14 delen gepubliceerd, maar we hebben nu alle patronen gebundeld in dit document. 

De patronen focussen op een motief of blok per keer en je zult gemiddeld 4 motieven/blokken per set 
maken. De meeste blokken zijn 15cm breed, maar er zijn er ook een paar net iets groter. 

Jane heeft geprobeerd om de ontwerpen zo in te delen dat de moeilijkheidsgraad stukje bij beetje 
oploopt. Op deze manier kunnen beginners deze crochet along als leerproces beschouwen. 

Voor algemene hints en tips kun je de introductie PDF hier downloaden: 
http://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet.htm

GAREN KIEZEN
De patronen zijn ontworpen voor Stylecraft Life DK garen. 
Dit garen heeft een stekenverhouding van 22 steken 
en 30 toeren wanneer je met 4mm haaknaald haakt. We 
hopen natuurlijk dat je ons Life DK of Special DK garen 
zult gebruiken, maar mocht je een alternatief garen 
gebruiken, check dan op het label om de bolletjes wat 
de stekenverhouding van je garen is. Jane zal verderop 
in dit document wat hints en tips geven hoe je de juiste 
stekenverhouding krijgt. 

Stylecraft Life DK bestaat uit 100 gram bollen en heeft 
een looplengte van 298 meter. Wanneer je een alternatief 
garen hebt gekozen, let er dan op dat de looplengte zoveel 
mogelijk overeenkomt met het Life DK garen. Garens met 
een andere samenstelling of die op een andere manier 
gesponnen zijn kunnen varieren in looplengte, ook al wegen 
ze hetzelfde. Wanneer je Special DK gebruikt in plaats van 
Life DK heb je geen extra garen nodig, omdat er maar een 
klein verschil in looplengte per 100 gram bol is.

HAAKNAALDEN
Jane gebruikt een 3.5mm, 4mm & 4.5mm haaknaald in het 
project. De 4mm haaknaald wordt voor het grootste gedeelte 
van het project gebruikt, maar het is wel belangrijk dat je 
alle maten bij de hand hebt, bij gebruik van een andere maat 
haaknaald zal je project anders uitvallen. 

Jane is een groot fan van Clover Amour haaknaalden. Ze 
hebben een rubberen handvat met een fijne grip, zodat de 
haaknaald niet uit je handen glipt. Door het ergonomische 
design van de haaknaald is er ook een prettige, vlakke plek 
om je duim op te rusten. 

Er zijn vele andere haaknaalden op de markt te vinden. Veel 
hebben een plastic handvat. Jane raadt echter aan dat een 
stevig handvat enorm helpt om zere polsen en vingers te 
voorkomen bij het haken. Je kunt ook de Knit Pro Waves 
haaknaalden, Prym of Clover Soft Touch haaknaalden als 
een alternatief voor de Clover Amour gebruiken.

ANDERE BENODIGDHEDEN
Naast de haaknaalden heb je nog wat extra materiaal nodig 
tijdens het werken aan dit project.

STEKENMARKEERDERS
Om je te helpen bij het in elkaar zetten van van je deken 
raadt Jane aan om stekenmarkeerders te gebruiken om 
sommige steken makkelijk terug te vinden en bij het helpen 
van het aan elkaar zetten van de diverse onderdelen. 

Jane gebruikt zelf graag stekenmarkeerders die je dicht kunt 
klikken, ze zien er een beetje uit als een veiligheidsspeld 
en zijn veilig in gebruik, omdat ze niet los kunnen schieten. 
Sluitbare stekenmarkeerders zijn vooral handig voor het op 
zijn plaats houden van je verschillende onderdelen, wanneer 
je ze aan elkaar maakt. Jane geeft aan dat het handig is om 
bij alle vierkanten de hoeksteken met een stekenmarkeerder 
te markeren, je haakt er hier 21 van in totaal. Wanneer je 
deze allemaal wilt markeren met 4 stekenmarkeerders en 
je ze tijdens het hele project in je werkje wilt laten zitten, 
heb je 84 stekenmarkeerders nodig. Dit zijn er erg veel, je 
kunt je steken ook markeren met restjes garen, paperclips of 
haarschuifjes.

WOLNAALD
Je zult veel draadjes moeten afhechten en wegwerken 
tijdens het project. Het kan je een hoop tijd schelen, wanneer 

We hebben super veel plezier gehad met het plannen van dit prachtige nieuwe project 
voor jullie en we hopen dat je net zoveel plezier hebt met het haken ervan!

Veel haakplezier gewenst!

Het Stylecraft Team
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je dit tijdens het werken aan je project elke keer meeneemt, 
zodat je niet op het eind nog een grote klus hebt aan het 
wegstoppen van alle draadjes. De deken wordt aan elkaar 
gezet met vasten, maar je hebt een wolnaald nodig om alle 
losse draadjes mee weg te werken. 

Jane gebruikt een chibi bent tip naald. Ze zijn erg handig 
voor het afwerken van je draadjes bij haak- en breiprojecten. 
Je kunt ze kopen in een set van 2 stuks en worden geleverd 
in een handig doosje.

NOG MEER MATERIALEN
Je hebt ook een scherpe schaar nodig en een rolmaat of 
lineaal. Het is ook handig om een tas te reserveren om alle 
spullen voor je project in op te bergen. Jane vindt het prettig 
om alles bij elkaar te houden, zodat haar verschillende 
projecten niet kwijt raken of door elkaar belanden. Canvas 
tassen zijn erg geschikt hiervoor. Een andere tip is om een 
stukje van elke kleur garen op het kleurenschema te plakken, 
zodat je altijd de juiste kleur zult pakken.

STEKENVERHOUDING
Wanneer je je garen en haaknaalden hebt gekocht is het tijd 
om een proeflapje te maken.

Het is belangrijk om de tijd te nemen om een proeflapje 
te haken, ook al is het misschien een vervelend klusje. Dit 
om op dezelfde maten uit te komen als in het patroon is 
aangeven, zodat je geen garen te kort komt of je project veel 
groter of kleiner uit zal vallen.

Wanneer je Life DK of Special DK gaat gebruiken hou je 
ongeveer 1/3 per kleur van een bol over aan het einde van 
het project, behalve van de kleuren Fern en Teal, daar hou je 
ongeveer 20 gram van over, dus deze 2 kleuren kun je beter 
niet gebruiken voor je proeflapje. 

Wanneer je een proeflapje haakt is het een goed idee om 
wat meer toeren en steken te haken dan aangegeven op de 
wikkel van een bol wol. Jane heeft er voor gekozen om 28 
of 29 steken te haken en heeft 4 meer toeren gehaakt, zodat 
je goed kunt beoordelen hoe vast of los je haakt. Zie de 
onderstaande afbeeldingen van Jane als voorbeeld:

Vasten – v
Gebruik 4mm haaknaald
Stekenverhouding = 20 steken en 22 toeren met afmeting 10 
cm

Stokjes – stk
Gebruik 3.5mm haaknaald
Stekenverhouding = 20 steken en 22 toeren met afmeting 10 
cm

Let op de gebruikte maat haaknaalden hierboven. Een 
kleinere haaknaald is nodig om de juiste stekenverhouding 
van de stokjes te krijgen. 

De stekenverhouding is gemeten bij ongeblokte lapjes. Jane 
heeft de lapjes vastgeplakt met dubbelzijdig tape (kijk wel 
uit dat je ze niet uitrekt) om ze goed te kunnen opmeten, 
zodat ze niet opkrullen en makkelijk te meten zijn.

Kom je niet uit met je stekenverhouding zoals hierboven 
aangegeven? Haak dan het proeflapje opnieuw met een 
kleinere of grotere haaknaald.

Haak je te los, gebruik dan een kleinere haaknaald. 

Haak je vast, gebruik dan een grotere haaknaald.

SCHEMA’S EN AFBEELDINGEN 
De patronen zijn voorzien van stap-voor-stap afbeeldingen 
om je zo goed mogelijk te helpen bij het project. Wij 
denken dat deze afbeeldingen erg duidelijk zijn en een 
goed alternatief bieden voor haakschema’s (die niet 
bijgevoegd zijn in deze CAL patronen). We vinden ook dat 
het belangrijk is dat je kunt zien hoe de lapjes er uit zouden 
moeten zien terwijl je er aan werkt, ook al zijn ze nog een 
beetje uit model of krullen ze wat op.

OVERGEBLEVEN GAREN
Alle kleuren garens hebben een andere aantal meters dat 
overblijft aan het eind van het project. Van Teal en Fern blijft 
het minste over. 
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Jane adviseert geen stukken garen weg te gooien tijdens 
je project. Ze bedoeld hiermee dat je alle stukjes garen die 
je misschien eens uithaalt, omdat het even niet lukt ook 
bewaard. Kom ook niet in de verleiding om een beetje van 
het garen voor een ander haakproject te gebruiken en berg 
alles goed op. 

HULP BINNEN HANDBEREIK
Dit project is bedoeld voor haaksters met een gemiddeld 
haakniveau. Het is belangrijk dat je alle basissteken kent en 
een idee hebt van de technieken die gebruikt worden. Als je 
dit project wilt gebruiken als leermiddel, dan is het een goed 
idee om eerst de basissteken nog even te oefenen voordat je 
begint.

We willen graag dat je plezier beleefd aan dit project en 
zullen ons uiterste best doen om vragen die je hebt zo snel 
mogelijk te beantwoorden. De makkelijkste manier om in 
contact te komen met ons is via de Facebook groep(en).

Er zijn twee officiële Facebook Lily Pond CAL groepen (een 
Nederlandse en een Engelse). Let wel, deze groepen worden 
niet beheerd door Stylecraft zelf, maar door Stylecraft fans 
die wij vertrouwen en goede ambassadeurs zijn voor de Lily 
Pond Crochet Along.

Voor algemene hints en tips kun je de introductie PDF hier 
downloaden: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet.htm

Uiteraard hebben we geprobeerd om alle instructies 
correct op te schrijven, mochten er toch fouten in staan kan 
Stylecraft hier niet voor verantwoordelijk gehouden worden. 
Wanneer er toch onverhoopt fouten in de patronen staan 
zullen wij zo snel mogelijk een rectificatie plaatsen.

Stylecraft kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor 
het resultaat bij gebruik van garen van een ander merk.

MATERIAAL
3.5mm haaknaald
4mm haaknaald
4.5mm haaknaald

Wolnaald
Stekenmarkeerders

AFKORTINGEN
st  steek
l  lossen
hv  halve vaste
v  vaste
hstk  half stokje
stk  stokje
dstk  dubbel stokje
st(s)  stitch(es)

OPMERKINGEN:
Afhechten en aanhechten van garen 
Je krijg een mooier kleurverloop wanneer je de toer 
helemaal afmaakt en afhecht in plaats van van kleur wisselt 
in de laatste steek. Wanneer je afhecht aan het einde van 
een toer met een halve vaste, kan dit lijken op een steek. 
Wanneer je gaat tellen of het aantal steken van de toer klopt, 
tel deze halve vaste dan NIET mee.

Draadjes afhechten 
Ik raad je aan om draadjes gelijk af te hechten tijdens het 
haken. Dit bespaard je een hoop werk op het eind. Wanneer 
je de draadjes gelijk wegwerkt, zul je ook minder vaak steken 
missen en zal je werk minder snel gaan trekken.

HOEVEELHEID GAREN
Het project bestaat uit 14 bollen in totaal. Je hebt 2 bollen 
van de kleuren Fern, Teal, Olive nodig en 1 bol van alle 
andere kleuren.

SCHEMA OVERZICHT

8

8

8

7

4 43 8

71

1 13 38

6 6

77 1

8 8

3

2 2

5 5

5 5

2

2

4 4

6 6

8 8

2319 
Cranberry

2344 
Fuchsia

2417 
Lily

2301 
Rose

2305 
Cream

2394 
Daffodil

2311 
Fern

2342 
Mint

2416 
Teal

2302 
Olive

2357 
Aqua

cm  centimeter(s)
mm  millimeter(s)
2stk-samen  2 stokjes samenhaken
3stk-samen  3 stokjes samenhaken
7stk-samen  7 stokjes samenhaken
MB  maak een bobbel (zie uitleg)
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Rechthoek 1 – Strepen en Golven 
(maak er 4)

Het eerst patroon is de strepen en golven 
rechthoek, wat het water van de Lelie vijver 
voorstelt. Je gaat 4 van deze rechthoeken 

maken en wanneer je goed kijkt zul je kleine 
kleurnuances zien die staan voor visjes en planten 
die onder de zachte golven van het water leven.

METHODE
Gebruik de kleur Fern en een 4 mm haaknaald en haak 86l – 
meet de lossenketting niet als indicatie voor de breedte van je 
project, aangezien hij nog uitrekt nadat je de volgende toeren 
gaat haken.

Basis toer: sl 1l over, 1v in elke st tot het eind (85 st), keer om.

Toer 1: (Achterkant voor) 1l (telt niet als st), 1v in zelfde stk, 
1v in elke volgende st tot het eind, hecht de kleur Olive aan bij 
de laatste stap van je laatste v (85 st), keer om.
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Toer 2: Gebruik Olive, 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v in 
elke st tot het eind (85 st), keer om.

Toer 3: 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v in elke st tot het 
eind, hecht de kleur Teal aan bij de laatste stap van je laatste v 
(85 st), keer om.

Toer 4: Gebruik Teal, 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v in 
elke st tot het eind (85 st), keer om.

Toer 5: 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1 v in elke st tot het 
eind, hecht de kleur Lily aan bij de laatste stap van je laatste v 
(85 st), keer om.

Toer 6: Gebruik de kleur Lily en een 4,5 mm haaknaald, 1l 
(telt niet als st) 1v in zelfde st, * 1l, sla 1 st over, 1v in volgende 
st; herhaal van * tot eind, hecht de kleur Fern aan bij de laatste 
stap van je laatste v (43 st & 42 losse ruimtes), keer om.

Toer 7: Gebruik de kleur Fern en een 4 mm haaknaald, 1l (telt 
niet als st), 1v in zelfde st, * 1v in volgende losse ruimte, 1v in 
volgende st; herhaal van * tot eind,  hecht de kleur Olive aan 
bij de laatste stap van je laatste v (85 st), keer om.

1 2

AFMETING
14.5 cm hoog & 44.5 cm breed voordat je hebt geblokt.
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Toer 8: Gebruik de kleur Olive en een 3,5 mm haaknaald, 3l 
(telt als 1stk), sla st onderaan de 3l over, 1stk in elke volgende 
st tot het eind, hecht de kleur Teal aan bij de laatste stap van je 
laatste stk (85 st), keer om.

Toer 9: Gebruik de kleur Teal en een 3,5 mm haaknaald, 3l (telt 
als 1stk), sla st onderaan de 3l over, 1stk in elke volgende st tot 
het eind, let op dat je het laatste stk in de 3e l van het begin van 
de vorige toer haakt, hecht de kleur Aqua aan bij de laatste stap 
van je laatste stk (85 st), keer om.

Toer 10: Gebruik de kleur Aqua en een 4,5 mm haaknaald, 1l 
(telt niet als st) 1v in zelfde st, * 1l, sla 1 st over, 1v in volgende st; 
herhaal van * tot eind, let op dat je de laatste v in de 3e l van het 
begin van de vorige toer haakt, hecht de kleur Fern aan bij de 
laatste stap van je laatste v (43 st & 42 losse ruimtes), keer om.

Toer 11: Gebruik de kleur Fern en een 4 mm haaknaald, 1l (telt 
niet als st), 1v in zelfde st, * 1v in volgende losse ruimte, 1v in 
volgende st; herhaal van * tot eind,  hecht de kleur Olive aan 
bij de laatste stap van je laatste v (85 st), keer om.
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Toer 12: Gebruik de kleur Olive en een 3,5 mm haaknaald, 3l 
(telt als 1stk), sla st onderaan de 3l over, 1stk in elke volgende 
st tot het eind, hecht de kleur Teal aan bij de laatste stap van je 
laatste stk (85 st), keer om.

Let op: advies van de ontwerpster; wanneer je een beginner 
bent is het misschien een goed idee om in de laatste st van toer 
12 een stekenmarkeerder te doen en vervolgens de andere 3 
blokken ook vast te maken tot en met toer 12, voordat je verder 
gaat. Zo krijg je de basissteken goed onder de knie en ben je 
zekerder van jezelf voor de volgende toeren. Wanneer je alle 4 
blokken tot en met toer 12 af hebt kun je verder gaan met toer 
13 tot en met 21 voor elk blok.

Toer 14 tot en met 19 bestaat uit een aantal steken die een 
golfpatroon gaan vormen – deze steek bestaat uit halve stokjes 
en dubbele stokjes in een herhalend patroon van 14 steken.

Toer 13: Gebruik Teal en een 4 mm haaknaald, 1l (telt niet 
als st), 1v in zelfde st, 1v in elke st tot het eind, let op dat je de 
laatste v in de 3e l van het begin van de vorige toer haakt, (85 
st), keer om.

Toer 14: Gebruik een 3,5 mm haaknaald, 1l, 1v in zelfde st, 1v in 
volgende st * 2hstk, 2stk, 3dstk, 2stk, 2hstk, 3v, herhaal van * tot 
eind, bij laatste herhaling laat laatste v weg en hecht kleur Mint 
aan bij de laatste stap van je laatste v, (85 st). Keer om.

Gebruik een 3,5 mm haaknaald van Toer 15 tot en met toer 19.
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Toer 15: Gebruik Mint, 4l (telt als 1dstk), sla st onderaan 4l over, 
1dstk in volgende st, 2stk, 2hstk, 3v, * 2hstk, 2stk, 3dstk, 2stk, 
2hstk, 3v; herhaal van * 4 keer, 2 hstk, 2stk, 2dstk, hecht kleur 
Olive aan bij de laatste stap van je laatste dstk, (85 st) keer om.

Toer 16: Gebruik Olive, 1l, 1v in zelfde st, 1v in volgende st 
* 2hstk, 2stk, 3dstk, 2stk, 2hstk, 3v, herhaal van * tot eind, bij 
laatste herhaling laat laatste v weg, let op dat je de laatste v in 
de 4e l van het begin van de vorige toer haakt, hecht de kleur 
Fern aan bij de laatste stap van je laatste v (85 st), keer om.

Toer 17: Gebruik Fern, werk zoals beschreven in toer 15, hecht 
de kleur Aqua aan bij de laatste stap van je laatste dstk (85 st), 
keer om.

Toer 18: Gebruik Aqua, werk zoals beschreven in toer 16, let 
op dat je de laatste v in de 4e l van het begin van de vorige toer 
haakt, hecht de kleur Teal aan bij de laatste stap van je laatste v, 
(85 st), keer om.
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Toer 19: Gebruik Teal, werk zoals beschreven in toer 15, hecht 
de kleur Mint aan bij de laatste stap van je laatste dstk (85 st), 
keer om.

Gebruik een 4 mm haaknaald bij toer 20 en 21.

Toer 20: Gebruik Mint en een 4 mm haaknaald, 1l (telt niet als 
st), 1v in zelfde st, 1v in elke st tot aan het eind,  let op dat je de 
laatste v in de 4e l van het begin van de vorige toer haakt, hecht 
de kleur Fern aan bij de laatste stap van je laatste v, (85 st), keer 
om.

Toer 21: Gebruik Fern, 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v in 
elke st tot aan het eind, (85 st), hecht af.

Werk alle draadjes weg.
Blok je rechthoek.
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SET EEN:
Wanneer je elk van deze vier motieven klaar hebt, check dan 
of de afmetingen kloppen en werk de draadjes weg.

Maak je niet druk als je project een beetje golft aan de 
bovenkant. De golven steek zorgt er voor dat je rechthoek 
aan de bovenkant iets groter uitvalt. Wanneer je het 
vermoeden hebt dat project echt te veel golft dan kun je 
proberen om de golfsteken met een kleinere haaknaald te 
haken, bijvoorbeeld 3 mm of 3.25 mm in plaats van 3.5 mm. 
Als je het begin correct hebt zal het je later tijdens dit project 
een hoop ellende schelen, ook al is het soms frusterend om 
je projecten te moeten uithalen en opnieuw te beginnen.

De complete deken zul je aan elkaar maken via de ‘as-you-
go-along’ methode. Oftwel, we haken elke keer vast stukken 
aan elkaar. Op dit moment hoef je nog geen motieven aan 
elkaar te haken, maar wel is het handig om vast een toer 
halve vasten te haken aan elke zijkanten van je rechthoeken 
– deze halve vasten helpen om straks je andere lapjes mooier 
aan elkaar te kunnen bevestigen.

ZO HAAK JE EEN HALVE VASTE LANGS DE ZIJKANT:
Zorg ervoor dat je haakwerk 
met de goede zijde naar je 
toe gericht is, met de eerste 
lossenketting onderaan.
 

Markeer het midden 
van je project met een 
stekenmarkeerder of 
alternatief.
 

Gebruik nog 2 
stekenmarkeerders, 
zodat je kunt inschatten 
hoeveel steken er tussen 3 
stekenmarkeerders zitten.
 

Gebruik Olive en een 4.5 mm haaknaald en steek je 
haaknaald zo dicht mogelijk in de rechterzijkant onderin 
de hoek, haal een lus op van achteren, zodat je 1 lus op je 
haaknaald hebt.
 

Vanaf de voorkant steek je 
je haaknaald in een steek 
of toer aan de zijkant van je 
project en maak je een halve 
vaste.

 

Herhaal dit langs de gehele 
zijkant tot je 29 steken hebt 
gemaakt.
 

Opmerking: wanneer je langs de zijkant van de stokjes 
werkt, haak dan een aantal halve vasten in het stokje zelf in 
plaats van in de ruimte tussen de steken – dit is een beetje 
tricky, maar ziet er wel netter uit.

Wanneer je 29 steken hebt gehaakt kun je afhechten en je 
draadjes wegwerken.

Herhaal voor de andere zijkant (linker zijkant) – je zult je 
project dan wel moeten omkeren, zodat je de halve vasten 
vanaf de bovenhoek naar onderen werkt. Nogmaals, maak je 
niet druk wanneer je project een beetje gaat golven.
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Vierkant 2 – Tiny Lily (maak er 4)

Dit is de eerste bloem motief van de deken. Het 
is begonnen als een simpele bloem, maar het 

deed Jane denken aan een van Monet’s lelie vijver 
schilderijen, wat haar heeft geïnspireerd om de 

lelie vijver deken te ontwerpen. Het is de kleinste 
bloem uit de collectie en de delicate uitstraling 

van het ontwerp staat echt voor een kleine 
bloeiende bloem.

METHODE
Gebruik de kleur Daffodil & 4 mm haaknaald. Begin met 4l, 
sluit met hv tot een ring. 

Toer 1: 1l (telt niet als eerste st) 8v in de ring, hv om te sluiten, 
hecht af. (8st)

Let op: De bloemblaadjes die je gaat haken in de volgende 
toer (Toer 2) hebben verschillende afmetingen: 4 van de 
bloemblaadjes zijn langer dan de overige 4.

AFMETING
14,5/15 cm vierkant voordat je het vierkantje hebt geblokt.

Toer 2: Hecht 1l aan met Cream in een willekeurige st, 3l, (telt 
als 1e dstk), 1dstk in zelfde st, 4l, hv in zelfde st, hv in volgende 
st, , *3l, 1stk in zelfde st, 3l, hv in zelfde st, hv in volgende st, 
** 4l, 1dstk in zelfde st, 4l, hv in zelfde st, hv in volgende st; 
herhaal van * tot eind, stop bij laatste herhaling bij ** sluit met 
hv in 1e losse van vorige toer, hecht af. (8 bloemblaadjes)

Toer 3: Hecht 1l aan met Fern bovenin een willekeurig 
bloemblaadje, (telt niet als st), 1v in zelfde st, 7l, [1v in 
middelste st volgende bloemblaadje, 7l], herhaal 7x, sluit met 
hv in 1e st, hecht af. (8 x 7l bogen)

Het is niet zo makkelijk om nu draadjes weg te werken, dus 
laat ze los hangen, zoals in de afbeelding te zien is.

Toer 4: Hecht 1l aan met Olive in een willekeurige v van een 
van de korte bloemblaadjes van de vorige toer, 2l (telt als 
1stk), 1stk in zelfde st, * 3l, 2dstk in v bovenaan het volgende 
bloemblaadje, 2l, 2dstk in zelfde st, 3l, 3stk in v bovenaan 
het volgende bloemblaadje; herhaal van * tot eind, bij laatste 
herhaling haak niet 2stk maar 1stk in begin van de toer, sluit 
met hv, hecht af.

21
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Toer 5: Hecht 1l aan met Fern in 2l ruimte van een hoek, 3v in 
zelfde ruimte, * 1v in volgende 2 dstk, 1v in volgende lossen 
ruimte, 1v in lossen ruimte van toer 3, 1v in lossen ruimte van 
vorige toer, 1v in volgende 3stk, 1v in volgende lossen ruimte, 
1v in lossen ruimte van toer 3, 1v in lossen ruimte van vorige 
toer, 1v in volgende 2dstk, 3v in volgende lossen ruimte; 
herhaal van * tot eind, bij laatste herhaling laat laatste 3v weg, 
sluit met hv, hecht af.

Round 6: Hecht 1l aan met Mint in middelste st van een hoek, 
3v in zelfde st, * 1v in de volgende 15 st, 3v in volgende st (dit 
is de middelste st van 3v groep in hoek vorige toer), herhaal 
van * tot eind, bij laatste herhaling haak je laatste 3v niet, sluit 
met hv, hecht af. (72 st)

De afmeting van je vierkantje is nu ongeveer 9 cm.

Toer 7: Hecht 1l aan met Olive in middelste st van een hoek, 
1l (telt als 1hstk), 2hstk in zelfde st, * 1hstk in de volgende  
17 st, 3hstk in volgende st (dit is de middelste st van 3v groep 
in hoek vorige toer), herhaal vanaf * tot eind, bij laatste 
herhaling haak je laatste 3hstk niet, sluit met hv, hecht af  
(80 st)

Let op: wissel van haaknaald naar 3.5 mm – 3.5mm haaknaald 
wordt vanaf toer 8 tot het eind gebruikt.

Toer 8: Hecht 1l aan met Fern in middelste st van een hoek, 
2l (telt als 1stk), 2stk in zelfde st, * 1stk in volgende 7 st, 1l, sla 
2 st over, 3stk in zelfde st, 1l, sla 2 st over, 1stk in volgende 7 st, 
5stk in volgende st (dit is de middelste st van de 3hstk-groep 
in de hoek van vorige toer), herhaal van * tot eind, bij laatste 

herhaling haak je 2stk in eerste st van toer (vormt 5stk-groep), 
sluit met hv, hecht af. (88 st & 8 lossen ruimtes)

Plaats een stekenmarkeerder in elke van de 4 hoeksteken, dit is 
de middelste st van de 5stk-groep in de vorige toer. 

De afmeting van je vierkantje is nu ongeveer 12 cm.

Toer 9: Hecht 1l aan met Teal in een st met stekenmarkeerder 
(telt niet als st), 3v in zelfde st, * 9v, 1stk in 1e overgeslagen st 
van toer 7, let op dat je het stk aan de voorkant haakt, sla 1l over, 
3v, 1stk in 2e overgeslagen st van toer 7, let op dat je het stk aan 
de voorkant haakt, 9v, 3v in volgende st (dit is de gemarkeerde 
st); herhaal van * tot eind, bij laatste herhaling laat laatste 3v 
weg, sluit met hv, (104 st), hecht NIET af.

Toer 10: 3l (telt als 1stk), 3stk in volgende st, [25stk, 3stk in 
volgende st] 3 keer, 24stk, sluit met hv, hecht af. (112 st)

Markeer de st in de hoeken. Er zitten 27 st tussen elke hoek.

1
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Naai het volgende detail:
Gebruik een klein stukje Cranberry en een wolnaald, gebruik 
stiksteken in elke losse ruimte van toer 1 om een rondje te 
naaien.

Gebruik een klein stukje Lily en een wolnaald, naai met steken 
langs de achterkant van de bloemblaadjes om een zigzag 
patroon te krijgen.

Werk alle draadjes weg.
Blok je vierkantje.

Set Twee
Plaats stekenmarkeerders in elke hoeksteek waar mogelijk, dit 
maakt het makkelijker om je projecten later aan elkaar te haken.

© Jane Crowfoot 2018 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van zowel de 
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Vierkant 3 – Lily Bud (maak er 4)

Bloeiend net boven het water zullen de prachtige 
roze tinten van de lily bud langzaam zichtbaar 
worden. We beginnen nu het mooie contrast te 
zien tussen de kleuren met de groen en blauw 

tinten van de achtergrond.

METHOD
Gebruik de kleur Daffodil & 4 mm haaknaald. Begin met 4l, 
sluit met hv tot een ring.

Toer 1: 1l (telt niet als eerste st) 8v in de ring, hv om te sluiten, 
hecht af. (8st)

AFMETING
14,5/15 cm vierkant voordat je het vierkantje hebt geblokt.
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Toer 2: Hecht 1l aan met Cream in een willekeurige st, 2l (telt 
als 1e stk), 1stk in zelfde st, [2stk in volgende st] 7 keer, sluit 
met hv, hecht af. (16 st)

Toer 3: Hecht 1l aan met Fuchsia in een willekeurige ruimte 
tussen 2 stk van vorige toer. (telt niet als st), 1v in zelfde st, 
1l, [1v in volgende ruimte tussen stk, 1l] 15 keer, sluit met hv, 
hecht af (16 st met 1l tussen elke st)

Toer 4: Hecht 1l aan met Daffodil in een willekeurige losse 
ruimte, 1v in zelfde ruimte, * 3l, sla 1v & 1l & 1v over, 1v in 
volgende losse ruimte; herhaal van * tot eind, bij laatste 
herhaling laat je de laatste v weg, sluit met hv, hecht af. (8 
lossen ruimte)

Toer 5: Hecht 1l aan met Rose in een willekeurige v, 1v in 
zelfde st, [5stk in volgende lossen ruimte, 1v in volgende st] 7 
keer, 5stk in volgende lossen ruimte, sluit met hv, hecht af. (8 
bloemblaadjes)

Toer 6: Hecht 1l aan met Cream om een willekeurige v tussen 
de bloemblaadjes, 1v in zelfde st, * 1v in volgende st, [2v in 
volgende st] 3 keer, 1v in volgende st, 1v om de volgende st; 

herhaal van * tot eind, bij de laatste herhaling laat je de laatste 
v weg, sluit met hv, hecht af. (72 st)

Toer 7: Gebruik Fern en hecht 1l aan in een willekeurige st 
tussen 2 bloemblaadjes aan de achterzijde (telt niet als st), 
1v in zelfde st, * 5l, 1v in volgende st tussen 2 bloemblaadjes 
aan de achterzijde; 5l, hv in zelfde st om een lus te vormen, 5l, 
1v in volgende st tussen 2 bloemblaadjes aan de achterzijde, 
herhaal van * tot eind, bij de laatste herhaling laat je de laatste 
v weg, sluit met hv, (12 lossen ruimtes gemaakt – waarvan 4 x 
5l lussen die de 4 hoeken van de volgende toer vormen), hecht 
NIET af.

Toer 8: 1l, 1v in zelfde st, * 3l, sla 2l over, 1v in volgende l, 2l, 7stk 
in volgende 5l lus, 2l, sla 2l over, 1v in volgende l, 3l, sla 2l over, 
1v in volgende st; herhaal van * tot eind, bij de laatste herhaling 
laat je de laatste v weg, sluit met hv, hecht af.

Toer 9: Hecht 1l aan met Olive in v van begin vorige toer, 2l 
(telt als 1stk), 1stk in zelfde st, * 1l, 1stk in volgende v, 1stk in 
volgende 2l, 3stk, 3stk in volgende st (vormt hoek), 3stk, 1stk in 
volgende 2l, 1stk in volgende v, 1l, 3stk in volgende v; herhaal 

© Jane Crowfoot 2018 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van zowel de 
patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.

1

1

2

2

1

3

2



12

van * tot eind, bij de laatste herhaling eindig je met 1stk in v 
van begin toer, sluit met hv, hecht af. 

De afmeting van je vierkantje is nu ongeveer 10/10,5 cm.

Let op: wissel van haaknaald naar 3.5 mm – 3.5mm haaknaald 
wordt vanaf toer 10 tot het eind gebruikt.

Toer 10: Hecht 1l aan met Fern in het middelste stk van een 
3stk-groep (NIET in een hoek), 2l (telt als stk), 1stk in zelfde st, * 
1l, sla 1stk & 1l over, 1stk in volgende st (dit is de verborgen 
steek net voor het volgende stk), 6stk, 5stk in volgende st, 7stk, 
1l, sla 1l & 1stk over, 3stk in het middelste stk van 3stk-groep 
vorige toer; herhaal van * tot eind, bij de laatste herhaling sluit 
je met 1stk om de 3stk-groep af te maken, sluit met hv, hecht af. 
(88 st & 8 lossen ruimtes) 

Plaats een stekenmarkeerder in elke van de 4 hoeksteken, dit is 
de middelste st van de 5stk-groep in de vorige toer. 

De afmeting van je vierkantje is nu ongeveer 12 cm.

Toer 11: Hecht 1l aan met Teal in een st met stekenmarkeerder, 
3v in zelfde steek, * 9v, 1stk om 1l ruimte van toer 9, let op dat je 
het stk aan de voorkant haakt, 3v, 1stk om 1l ruimte van toer 9, 
let op dat je het stk aan de voorkant haakt, 9v, 3v in volgende st 
(dit is de gemarkeerde st); herhaal van * tot eind, bij de laatste 
herhaling laat je de laatste 3v weg, sluit met hv, (92 st), hecht 
NIET af.

Round 12: 3l (telt als 1stk), 3stk in volgende st, [25stk, 3stk in 
volgende st] 3 keer, 24stk,  sluit met hv, hecht af (112 st)

Markeer de st in de hoeken. Er zitten 27 st tussen elke hoek.
Werk alle draadjes weg.
Blok je vierkantje.

Set Drie
Plaats stekenmarkeerders in elke hoeksteek waar mogelijk, dit 
maakt het makkelijker om je projecten later aan elkaar te haken.
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Rechthoek 4 – Bobbels en wielen 
(maak er 4)

Je bent nu halverwege het project. Gefeliciteerd! 
Patroon vier zal een nieuwe dimensie geven aan 

het water in de lelie vijver. De rimpelingen van het 
water zullen uitvergroot worden door de prachtige 

combinatie van blauw- en groentinten met de 
lelieknoppen aan de rand van het water die zorgen 

voor een subtiele kleurnuance.

Patroon opmerking 
MB: Maak bobbel
Bobbels maak je met de achterkant naar je toe– de bobbel zal aan 
de goede kant van je rechthoek verschijnen wanneer je klaar bent.

Maak 5 incomplete stokjes in volgende st, laat 1 lus op je 
haaknaald na elke steek. Wanneer je 6 lussen op je haaknaald 
hebt sla je om en haal je de draad door alle lussen.

In het patroon zijn de bobbels in een andere kleur gehaakt dan 
de achtergrond. Verander van kleur net voordat je de nieuwe 
kleur nodig hebt bij de laatste stap in de v voor de bobbel, laat 
alle draden meelopen langs de achterkant van je werkje (tijdens 
het haken dus naar je toe, zie foto’s), maak de bobbel compleet 
tot je 6 lussen op je haaknaald hebt, gebruik dan de draad van 
de achtergrond kleur om de bobbel af te maken door deze 
draad door alle 6 lussen te halen. De draad van bobbel kleur 
Lily kun je mee laten lopen aan de achterkant van je werkje, je 
neemt hem 1 of 2 keer tussen de bobbels mee in een steek om 

AFMETING
14,5 cm hoog & 29,5 cm breed voordat je hebt geblokt.

vast te zetten. (zie foto’s) Wil je de bobbel draad liever helemaal 
meehaken dan kan dit ook, maar de kleur zal dan tussen de 
bobbels door waarschijnlijk zichtbaar zijn, wat jammer is.

METHODE
Gebruik de kleur Fern en een 4 mm haaknaald en haak 58l – 
meet de lossenketting niet als indicatie voor de breedte van je 
project, aangezien hij nog uitrekt nadat je de volgende toeren 
gaat haken.

Basis toer: sla 1l over, 1v in elke st tot het eind (57 st), hecht 
NIET af, keer om.

Toer 1: (achterkant naar je toe) 1l (telt niet als st) 1v in zelfde 
st, 7v, verander van kleur  naar Lily in de laatste stap van de 
laatste st, * MB met Lily, verander van kleur naar Fern wanneer 
je 6 lussen op je haaknaald hebt, sla om en haal door 6 lussen 
op je haaknaald, 7v met Fern, verander van kleur naar Lily in 
de laatste stap van de laatste st; herhaal van * tot laatste st, 
maar verander niet van kleur naar Lily bij laatste herhaling, 
gebruik Fern haak 1v in volgende st, verander van kleur naar 
Teal bij de laatste stap van de st, (57 st) (6 bobbels), keer om.
1
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Toer 2: Gebruik Teal 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
elke volgende st tot het eind, verander van kleur naar Aqua in 
de laatste stap van de laatste st (57 st), keer om.

Toer 3: Gebruik Aqua 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
elke volgende st tot het eind, verander van kleur naar Olive in 
de laatste stap van de laatste st (57 st), keer om.

Toer 4: Gebruik Olive 1l (telt niet als st) 1 v in zelfde st, 1v in 
elke volgende st tot het eind, (57 st), keer om.

Gebruik 3.5 mm haaknaald van toer 5 tot en met toer 16

Toer 5: Gebruik een 3,5 mm haaknaald, 1l (telt niet als st) 1v 
in zelfde st, 1v in volgende st, * sla 2 st over, 7stk in volgende 
st, sla 2 st over, 3v; herhaal van * tot eind, laat bij de laatste 
herhaling de laatste v weg en wissel van kleur naar Mint in de 
laatste stap van de laatste st, keer om (71 st).

Toer 6: In deze toer gaan we 3 stokjes samenhaken (3stk-samen) 
verdeeld over 3 steken: je begint met het haken van een stokje, 
maar de laatste stap maak je niet af, je hebt dan 2 lussen op je 
haaknaald, sla om en haak het volgende stokje in de volgende 
steek, wederom laatste stap niet afmaken, je hebt nu 3 lussen 
op je haaknaald, vervolgens haak je een stokje in de volgende 
steek, haal de draad in een keer door de 4 lussen op je 
haaknaald. Je hebt nu 3stk-samen verdeeld over 3 steken. 

Gebruik Mint 3l (telt als 1stk) sla eerste st over onderaan de 3l, 
3stk-samen in de volgende 3 st, 3l, 3v, *3l, 7stk-samen in de volgende 
7 st om een cluster te maken, 3l, 3v; herhaal van * 5 keer, 3l, 
3stk-samen in de volgende 3st, 1stk in volgende st, verander 
van kleur naar Teal bij de laatste stap van de laatste st, keer om.
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Toer 7: Gebruik Teal 3l (telt als 1stk), sla eerste st over 
onderaan de 3l, 3stk in volgende st, sla 3l ruimte over, 3v, * sla 
3l ruimte over, 7stk in het midden van de cluser van de vorige 
toer, sla 3l ruimte over, 3v; herhaal van * 5 keer, 3stk in het 
midden van de cluster gemaakt in de vorige toer (3stk-samen 
cluster), 1stk in 3e l van 3l gemaakt aan begin van de vorige 
toer, verander van kleur naar Fern in laatste stap van laatste st 
(71 st), keer om.

Toer 8: Gebruik Fern 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v 
in volgende st, * 3l, 7stk-samen in de volgende 7 st om een 
cluster te maken, 3l, 3v; herhaal van * herhaal van * 5 keer, 
3l, 7stk-samen in de volgende 7 st om een cluster te maken, 
3l, 1v, 1v in 3e l van 3l gehaakt aan het begin van vorige toer, 
verander van kleur naar Olive in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.
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Toer 9: Gebruik Olive 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
volgende st, * sla 3l ruimte over, 7stk in midden van cluster 
gemaakt in vorige toer, sla 3l ruimte over, 3v; herhaal van * tot 
eind, bij laatste herhaling laat je de laatste v weg, verander van 
kleur naar Aqua in de laatste stap van de laatste st, keer om 
(71 st).

Toer 10: Gebruik Aqua en werk zoals beschreven in toer 6, 
verander van kleur naar Teal in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 11: Gebruik Teal en werk zoals beschreven in toer 7, 
verander van kleur naar Mint in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 12: Gebruik Mint en werk zoals beschreven in toer 8, 
verander van kleur naar Olive in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 13: Gebruik Olive en werk zoals beschreven in toer 9, 
verander van kleur naar Fern in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 14: Gebruik Fern en werk zoals beschreven in toer 6, 
verander van kleur naar Teal in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 15: Gebruik Teal en werk zoals beschreven in toer 7, 
verander van kleur naar Aqua in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 16: Gebruik Aqua en werk zoals beschreven in toer 8, 
verander van kleur naar Mint in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 17: Gebruik Mint en 4 mm haaknaald, 1l (telt niet als 
st), 1v in zelfde st, 1v in volgende st, * 2v in volgende lossen 
ruimte, 1v in midden van cluster gemaakt in vorige toer, 2v 
in volgende lossen ruimte, 3v; herhaal van * tot eind, bij de 
laatste herhaling laat je de laatste v weg, verander van kleur 
naar Lily in de laatste stap van de laatste st, keer om.

Toer 18: Gebruik Lily en 4,5 mm haaknaald, 1l (telt niet als 
st), 1v in zelfde st, * 1l, sla volgende st over, 1v in volgende st; 
herhaal van * tot eind, verander kleur naar Fern in de laatste 
stap van de laatste st, keer om.

Toer 19: Gebruik Fern en 4 mm haaknaald, 1l (telt niet als st), 
1v in zelfde st, * 1v in volgende lossen ruimte, 1v in volgende 
st; herhaal van * tot eind (57 st), hecht af.

Werk alle draadjes weg.
Blok je rechthoek.

Aan elkaar haken – instructies
Wanneer je elk van deze vier motieven klaar hebt, check dan 
of de afmetingen kloppen en werk de draadjes weg. 

Net zoals bij set een, zul je 29 halve vasten langs de zijkanten 
van je projecten moeten maken, zodat je een correct aantal 
steken hebt om later je andere motieven aan vast te haken. 

Je zult dit patroon eerst aan patroon 3 vastmaken, later wordt 
het ook nog vastgemaakt aan patroon 8. 

Gebruik de kleur Teal en een 4,5 mm haaknaald en haak 29 
halve vasten langs de linker zijkant van 2 van je werkjes. Haak 
vervolgens 29 halve vasten langs de rechter zijkant van de 
overige 2 werkjes. Hecht af en werk de draadjes weg.

Hecht aan met Teal en een 4 mm haaknaald en haak patroon 4 
vast aan patroon 3 door het haken van vasten aan de verkeerde 
kant van je project, je werkt hierbij door de bovenste steek van 
patroon 3 en door halve vasten aan de zijkant van patroon 4. Je 
begint en eindigt bij de stekenmarkeerders in de hoeken van 
patroon 3. Hecht af en werk je draadjes weg.

Maak je niet te druk wanneer het project er een beetje 
misplaatst uitziet – het is erg moeilijk om het aan elkaar haken 
er nu al net uit te laten zien. Wanneer je project compleet 
aan elkaar gemaakt is, de rand is toegevoegd en de deken is 
geblokt en gewassen zullen de aanhechtsteken er mooier uit 
zien.
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Vierkant 5 – Lily Pond Flower 
(maak er 4)

We zijn nu aangekomen bij het stadium in  
deze crochet along waarbij we de lelie bloemen 
in volle bloei zullen zien – barstend van het leven 
en de energie. Rijk aan diepte, heeft deze lily pond 

flower lagen van gekleurde bloemblaadjes.  
Deze lagen zullen een schitterend driedimensionaal 

effect geven aan het patroon.

METHODE
Gebruik de kleur Daffodil & 4 mm haaknaald. Begin met 4l, 
sluit met hv tot een ring.

Toer 1: 1l (telt niet als st) 8v in de ring, sluit met hv, hecht af. 
(8 st)

MEASUREMENT
14.5/15cm square pre blocking

Toer 2: In deze toer gaan we 2 stokjes samenhaken (2stk-
samen) in 1 steek: je begint met het haken van een stokje, 
maar de laatste stap maak je niet af, je hebt dan 2 lussen op 
je haaknaald, sla om en haak het volgende stokje in dezelfde 
steek, wederom laatste stap niet afmaken, je hebt nu 3 lussen 
op je haaknaald, haal de draad in een keer door de 3 lussen op 
je haaknaald. Je hebt nu 2stk-samen. 

Hecht 1l aan met Cream in een willekeurige st, 2l, 1stk in 
zelfde st, (telt als 2stk-samen), 2l, * 2stk-samen in volgende 
st, 2l; herhaal van * tot eind, sluit met hv, hecht af (8 
bloemblaadjes & 8 lossen ruimtes)

Toer 3: Hecht 1l aan met Cranberry in een willekeurige lossen 
ruimte (telt niet als st), 4v in zelfde lossen ruimte, [4v in 
volgende lossen ruimte] 7 keer, sluit met hv, hecht af (32 st).

Toer 4: Hecht 1l aan met Fuchsia in een willekeurige steek 
boven de 2stk-samen van toer 2 (telt niet als st), 1v in zelfde st, 
* sla 1 st over, 5stk in volgende st, sla 1 st over, 1v in volgende 
st (boven de 2stk-samen van toer 2); herhaal van * tot eind, 
sluit met hv, hecht af (8 bloemblaadjes).

1 2

3



17

Toer 5: Hecht 1l aan met Lily aan de achterkant in een 
willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes van de vorige toer 
(telt niet als st), 1v in zelfde st, 4l, * 1v in volgende st tussen 2 
bloemblaadjes van vorige toer, 4l; herhaal van * tot eind, sluit 
met hv, (8 lossen ruimtes), hecht NIET af.

Toer 6: 1l (telt niet als st), * [1v, 1hstk, 4stk, 1hstk, 1v] in 
volgende lossen ruimte; herhaal van * tot eind, sluit met hv, 
hecht af (8 bloemblaadjes).

Toer 7: Hecht 1l aan met Rose aan de achterkant in een 
willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes van vorige toer (telt 
niet als st), 1v in zelfde st, 5l * 1v in volgende st tussen 2 
bloemblaadjes van vorige toer, 5l; herhaal van * tot eind, sluit 
met hv, *8 lossen ruimtes), hecht NIET af.
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Toer 8: 1l (telt niet als st), * [1v, 1hstk, 1stk, 4dstk, 1stk, 1hstk, 
1v] in volgende lossen ruimte; herhaal van * tot eind, sluit met 
hv, hecht af (8 bloemblaadjes)

Toer 9: Hecht 1l aan met Cream in een willekeurige st tussen 
2 bloemblaadjes van vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde st, 
sla volgende st over, 1v in volgende st (dit is de st net na het 
hstk van vorige toer), 2v in volgende 5 st, 1v in volgende st, sla 
volgende st over, * 1v in volgende st (dit is de st in het midden 
tussen de 2 bloemblaadjes), sla volgende st over, 1v in volgende 
st (dit is de st net na het hstk van vorige toer), 2v in volgende 5 
st, 1v in volgende st, sla volgende st over; herhaal van * tot eind, 
sluit met hv, hecht af (104 st).

De afmeting is nu ongeveer 12 cm.

Let op: De bloem wordt iets kleiner wanneer je de volgende 
toeren gaat haken.
1 2
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Toer 10: Hecht 1l aan met Fern aan de achterkant in een 
willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes van vorige toer (telt 
niet als st), 1v in zelfde st, 9l * 1v in achterkant van volgende 
st tussen 2 bloemblaadjes van vorige toer, 9l; herhaal van * tot 
eind, sluit met hv, (8 lossen ruimtes), hecht NIET af.

Toer 11: hv in volgende 4l, * 1v in volgende l, sla 4l over, 9dstk 
in volgende v, sla 4l over; herhaal van * 7 keer, sluit met hv, 
hecht af (8 bloemblaadjes gemaakt).

Toer 12: Hecht 1l aan met Mint in willekeurige v tussen 2 
bloemblaadjes van vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde 
st, sla volgende st over, 1v in volgende st (dit is de st net na 
het volgende dstk van vorige toer), 2v in volgende 5 st, 1v in 
volgende st, sla volgende st over, * 2v in volgende st (dit is de 
v in het midden tussen 2 bloemblaadjes), sla volgende st over, 
1v in volgende st (dit is de st net na het volgende stk), 2v in 
volgende 5 st, 1v in volgende st, sla volgende st over; herhaal 
van * tot eind, sluit met hv, hecht af (104 st).

De afmeting is nu ongeveer 14 cm.

Toer 13: Hecht 1l aan met Teal aan de achterkant in een 
willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes van vorige toer (telt 
niet als st), 1v in zelfde st, * 9l, 1v in achterkant van volgende 
st tussen 2 bloemblaadjes van vorige toer, 5l, hv in 1e l om 
een lus te vormen, 9l, 1v in achterkant van volgende st tussen 
2 bloemblaadjes van vorige toer; herhaal van * tot eind, laat 
bij de laatste herhaling de laatste v weg, sluit met hv, (12 
lossen ruimtes -  waarvan 4 x 5l lussen die de 4 hoeken van de 
volgende toer vormen), hecht NIET af.

Toer 14: 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, * 5l, sla 4l over, 1v in 
volgende l, 2l, sla 4l over, 9stk in 5l lus van vorige toer, 2l, sla 
4l over, 1v in volgende l, 5l, 1v in volgende v; herhaal van * tot 
eind, laat bij de laatste herhaling de laatste v weg, sluit met hv, 
hecht NIET af.

Toer 15: 2l (telt als 1hstk) * 1hstk in elke volgende 5l, sla volgende 
st over, 1stk in volgende 2l, 4stk, [1stk, 3l, 1stk] in volgende st, 
4stk, 1stk in volgende 2l, sla volgende st over, 1hstk in volgende 
5l, 1hstk in volgende st; herhaal van * tot eind, laat bij de laatste 
herhaling de laatste hstk weg, sluit met hv, (4 x 3l ruimtes vormen 
de hoeken met 25 st tussen elke lossen ruimte) (100 st).
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Toer 16: 1l (telt niet als st), 12v, * 3v in 3l ruimte, 25v (let op, 
begin in de verborgen steek); herhaal van * twee keer, 3v in 
volgende 3l ruimte, 13v (let op, begin in de verborgen steek), 
sluit met hv, hecht af (112 st).

Markeer de st in het midden van de hoek, je telt nu 27 st 
tussen elke gemarkeerde st.

Werk alle draadjes weg.
Blok je vierkantje.

Aan elkaar haken – instructies  
Wanneer je elk van deze vier motieven klaar hebt, check dan 
of de afmetingen kloppen en werk je draadjes weg. 

Plaats stekenmarkeerders in elke hoeksteek waar mogelijk.

Gebruik Teal en een 4mm haaknaald en haak Blok 5 en Blok 
2 met vasten aan elkaar aan de verkeerde kant van je werkje. 
Bekijk het schema en de foto als richtlijn. Let op dat je de 
werkjes goed tegen elkaar aan plaatst, zodat de hoeksteken 
precies op dezelfde plekken tegen elkaar aan vallen.

Blok 6 – Bobbels en Golvende 
Schelpen (maak er 4)

Jane’s effectieve gebruik van de schelpensteek 
in rechthoek zes geeft een effect van rustig 

kabbelende golven rondom de lelievijver. Dit 
motief zal een leuke tekstuur toevoegen aan het 

effect van het water in de lelievijver en de knalroze 
bobbels zullen een mooi contrast vormen met de 

rustgevende groen- en blauwtinten.

AFMETING
14,5 cm hoog & 29,5 cm breed voordat je hebt geblokt.

Patroon opmerking 
MB: Maak bobbel
Bobbels maak je met de achterkant naar je toe– de bobbel zal 
aan de goede kant van je rechthoek verschijnen wanneer je 
klaar bent. 

Maak 5 incomplete stokjes in volgende st, laat 1 lus op je 
haaknaald na elke steek. Wanneer je 6 lussen op je haaknaald 
hebt sla je om en haal je de draad door alle lussen.

In het patroon zijn de bobbels in een andere kleur gehaakt dan 
de achtergrond. Verander van kleur net voordat je de nieuwe 
kleur nodig hebt bij de laatste stap in de v voor de bobbel, laat 
alle draden meelopen langs de achterkant van je werkje (tijdens 
het haken dus naar je toe, zie foto’s), maak de bobbel compleet 
tot je 6 lussen op je haaknaald hebt, gebruik dan de draad van 
de achtergrond kleur om de bobbel af te maken door deze 
draad door alle 6 lussen te halen. De draad van bobbel kleur 
Lily kun je mee laten lopen aan de achterkant van je werkje, je 
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neemt hem 1 of 2 keer tussen de bobbels mee in een steek om 
vast te zetten. (zie foto’s) Wil je de bobbel draad liever helemaal 
meehaken dan kan dit ook, maar de kleur zal dan tussen de 
bobbels door waarschijnlijk zichtbaar zijn, wat jammer is.

METHODE
Gebruik de kleur Fern en een 4 mm haaknaald en haak 58l – meet 
de lossenketting niet als indicatie voor de breedte van je project, 
aangezien hij nog uitrekt nadat je de volgende toeren gaat haken.

Basis toer: sla 1l over, 1v in elke st tot het eind (57 st), hecht 
NIET af, keer om.

Toer 1: (achterkant naar je toe) 1l (tel niet als st) 1v in zelfde 
st, 7v, verander van kleur  naar Lily in de laatste stap van de 
laatste st, * MB met Lily, verander van kleur naar Fern wanneer 
je 6 lussen op je haaknaald hebt, sla om en haal door 6 lussen 
op je haaknaald, 7v met Fern, verander van kleur naar Lily in 
de laatste stap van de laatste st; herhaal van * tot laatste st, 
maar verander niet van kleur naar Lily bij laatste herhaling, 
gebruik Fern haak 1v in volgende st, verander van kleur naar 
Teal bij de laatste stap van de st, (57 st) (6 bobbels), keer om.

Toer 2: Gebruik Teal 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
elke volgende st tot het eind, verander van kleur naar Aqua in 
de laatste stap van de laatste st (57 st), keer om.

Toer 3: Gebruik Aqua 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
elke volgende st tot het eind, verander van kleur naar Olive in 
de laatste stap van de laatste st (57 st), keer om.

Verander van haaknaald naar 3.5 mm.

Toer 4: Gebruik Olive 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
volgende st, * 2hstk, 2stk, 3dstk, 2stk, 2hstk, 3v; herhaal van 
* tot eind, bij de laatste herhaling laat je de laatste v weg, 
verander van kleur naar Teal in de laatste stap van de laatste 
st (57 st), keer om.

Gebruik 4 mm haaknaald van toer 5 tot en met toer 17.

Toer 5: Gebruik Teal en 4 mm haaknaald, 1l (telt niet als st) 1v 
in zelfde st, 1v in elke st tot het eind, verander van kleur naar 
Mint in de laatste stap van de laatste st (57 st), keer om.

Toer 6: Gebruik Mint 4l (telt als 1dstk) 3dstk in zelfde st, * sla 
3 st over, 2hstk, 3v, 2hstk, sla 3 st over, 7dstk in volgende st om 
schelp te maken; herhaal van * 2 keer, sla 3 st over, 2hstk, 3v, 
2hstk, sla 3 st over, 4dstk in volgende st, verander van kleur 
naar Olive in de laatste stap van de laatste st, (57 st), keer om.

Toer 7: Gebruik Olive 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
elke st tot het eind, let op dat je de laatste v in de 4e l van het 
begin van de vorige toer haakt, verander van kleur naar Fern 
in de laatste stap van de laatste st, (57 st), keer om.
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Toer 8: Gebruik Fern 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v in 
volgende st, * 2hstk, sla 3 st over, 7dstk in volgende st om 
schelp te maken, sla 3 st over, 2hstk, 3v; herhaal van * tot eind, 
bij laatste herhaling laat je de laatste v weg, verander van 
kleur naar Teal in de laatste stap van de laatste st, keer om.

Toer 9: Gebruik Teal 1l (telt niet als st) 1v in zelfde st, 1v in 
elke st tot het eind, verander van kleur naar Aqua in de laatste 
stap van de laatste st, (57 st) keer om.

Toer 10: Gebruik Aqua en werk zoals aangegeven in Toer 6, 
verander van kleur naar Olive in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 11: Gebruik Olive en werk zoals aangegeven in Toer 7, 
verander van kleur naar Mint in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 12: Gebruik Mint en werk zoals aangegeven in Toer 8, 
verander van kleur naar Teal in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 13: Gebruik Teal en werk zoals aangegeven in Toer 9, 
verander van kleur naar Fern in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 14: Gebruik Fern en werk zoals aangegeven in Toer 6, 
verander van kleur naar Olive in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 15: Gebruik Olive en werk zoals aangegeven in Toer 7, 
verander van kleur naar Aqua in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Toer 16: Gebruik Aqua en werk zoals aangegeven in Toer 8, 
verander van kleur naar Teal in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.
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Toer 21: Gebruik Fern & 4mm haaknaald, 1l (telt niet als st), 
1v in zelfde st, * 1v in volgende losse ruimte, 1v in volgende st; 
herhaal van * tot eind (57 st) hecht af. 

Werk alle draadjes weg. Blok je rechthoek.

Aan elkaar haken-instructies
Wanneer je deze vier motieven hebt gemaakt, check dan of de 
afmetingen correct zijn en werk alle draadjes weg. 

Net als bij Blok Een en Blok Vier moet je 29 halve vasten 
haken aan elke zijkant van je werkjes, zodat je steken hebt om 
in te haken wanneer je de blokken aan elkaar gaat zetten. Je 
gaat dit patroon eerst aan Blok Drie vastmaken, later zul je 
hem ook vastmaken aan Blok Acht.

Hoe vastmaken aan Blok Drie
Gebruik Teal en een 4.5 mm haaknaald en haak 29 hv aan de 
linkerkant van 2 van de blokken. Haak daarna 29 hv aan de 
rechterkant van de 2 overgebleven blokken. Hecht af en werk 
alle draadjes weg.

Gebruik Teal en 4 mm haaknaald en haak Blok Zes aan Blok 
Drie met vasten aan de verkeerde kant van je werkjes. Je 
haakt door de bovenste steek van Blok Drie en door de steek 
die het meest van je af ligt bij Blok Zes. Je start en eindigt in 
de gemarkeerde hoeksteken van Blok Drie. 

Hecht af en werk je draadjes weg. 

Maak je niet te druk wanneer het project er een beetje 
misplaatst uitziet – het is erg moeilijk om het aan elkaar haken 
er nu al net uit te laten zien. Wanneer je project compleet aan 
elkaar gemaakt is, de rand is toegevoegd en de deken is geblokt 
en gewassen zullen de aanhechtsteken er mooier uit zien.

Toer 17: Gebruik Teal en werk zoals aangegeven in Toer 9, 
verander van kleur naar Olive in de laatste stap van de laatste 
st, keer om.

Verander van haaknaald naar 3.5 mm.

Toer 18: Gebruik Olive & 3.5 mm haaknaald, 3l (telt als 1stk), 
3stk, * 2hstk, 3v, 2hstk, 7stk; herhaal van * tot eind, bij laatste 
herhaling laat je de laatste 3stk weg, verander van kleur naar 
Mint in de laatste stap van de laatste st, (57 st), keer om.

Toer 19: Gebruik Mint 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, 1v in 
elke st tot het eind, verander van kleur naar Lily in de laatste 
stap van de laatste st, let op dat je de laatste v in de 3e l van 
het begin van de vorige toer haakt. (57 st), keer om.

Verander van haaknaald naar 4.5 mm.

Toer 20: Gebruik Lily & 4.5 mm haaknaald 1l (telt niet als 
st), 1v in zelfde st, * 1l, sla volgende st over, 1v in volgende 
st; herhaal van * tot eind, verander van kleur naar Fern in de 
laatste stap van de laatste toer, keer om.

Verander van haaknaald naar 4mm.
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Vierkant 7 – Medium Lily Flower 
(maak er 4)

Het zevende vierkant dat we gaan maken is de 
medium Lily Flower. Strak van vorm en mooi 

ontworpen. Jane heeft de ontwerpen echt laten 
groeien en ontwikkelen tot een lelievijver. We 

hebben de lelies van een kleine knop zien groeien 
en bloeien tot een volledige bloem met prachtige 
lagen van bloemblaadjes met schitterende kleuren.

Please look at the making up instructions before you start.

METHODE
Gebruik de kleur Daffodil & 4 mm haaknaald. Begin met 8l, 
sluit met hv tot een ring.

Toer 1: 1l (telt niet als st) 16v in de ring, sluit met hv, hecht af. 
(16 st)

AFMETING
14,5/15 cm voordat je het vierkantje hebt geblokt.

Toer 2: Hecht 1l aan met cream in een willekeurige st, 2l, 
1stk in zelfde st maar laat de laatste stap achterwege, zodat 
je 2 lussen op je haaknaald hebt, 2stk in volgende st, laat de 
laatste stap achterwege bij elke st, zodat je 4 lussen op je 
haaknaald hebt, sla om en haal draad door alle 4 lussen om 
het af te maken (telt als 4stk-samen in 2 st), 4l, * 4stk-samen 
in 2 st, je maakt 2 incomplete stk in 1 st en 2 incomplete stk in 
de volgende st, haal draad door alle lussen op je haaknaald, 
4l; herhaal van * tot eind, sluit met hv bovenop het midden 
van 4stk-samen cluster, hecht af (8 bloemblaadjes * 8 lossen 
ruimtes).

Toer 3: Hecht 1l aan met Fern in een willekeurige lossen 
ruimte (telt niet als st), 2v in zelfde lossen ruimte, [3l, hv in 1e 
l om een picot te maken, 2v in zelfde lossenruimte] 2 keer, *2v 
in volgende lossenruimte, [3l, hv in 1e l om picot te maken, 2v 
in zelfde lossenruimte] 2 keer; herhaal van * tot eind, sluit met 
hv, hecht af (48 st & 16 picots).

Toer 4: Hecht 1l aan met Cranberry in 1e v van 2v-groep 
tussen 2 picots van de vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde 
st, 3l, hv in 1e l om picot te maken, 7l, 1v in 1e v van 2v-groep 
tussen 2 picots in vorige toer; herhaal van * tot eind, laat bij 
de laatste herhaling de laatste v weg, sluit met hv, (raamwerk 
voor 8 bloemblaadjes met 8 picots), hecht af. Het is op dit 
moment niet makkelijk om je draden weg te werken, dus laat 
ze nog even hangen, zoals te zien is in de afbeelding.
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Toer 5: Hecht 1l aan met Fuchsia in het midden van een 
willekeurige picot van vorige toer, 3l (telt als 1dstk), 4dstk in 
zelfde ruimte, [1v in volgende lossen ruimte, 9dstk in midden 
van volgende picot] 7 keer, 1v in volgende lossen ruimte, 
4dstk in midden van volgende picot (in het begin van de 4l), 
sluit met hv, hecht af (72 dstk – 8 bloemblaadjes)

Toer 6: Hecht 1l aan met Rose in willekeurige v tussen 2 
bloemblaadjes in vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde st, 
sla volgende st over, 1v in volgende st (dit is de st net na het 
1e stk), 2v in volgende 5 st, 1v in volgende st, sla volgende 
st over, * 1v in volgende st (dit is de st in het midden van 2 
bloemblaadjes), sla volgende st over, 1v in volgende st (dit is 
de st na het 1e stk), 2v in volgende 5 st, 1v in volgende st, sla 
volgende st over; herhaal van * tot eind, sluit met hv, hecht af 
(104 st).

De afmeting is nu ongeveer 13 cm (bij het breedste punt).

Toer 7: (goede kant voor houden) Hecht 1l aan met Fern in 
een willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes aan de achterkant 
van je werkje (telt niet als st), 1v in zelfde st, * 9l 1v in 
volgende st tussen 2 bloemblaadjes aan de achterkant, 5l, 
hv in 1e l om een lus te vormen, 9l, 1v in volgende st tussen 
2 bloemblaadjes aan de achterkant; herhaal van * tot eind, 
bij laatste herhaling laat je de laatste v weg, sluit met hv (12 
lossen ruimtes -  waarvan 4 x 5l lussen die de 4 hoeken van de 
volgende toer vormen), hecht NIET af.

Toer 8: 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, * 5l, sla 4l over, 1v 
in volgende l, 2l, sla 4l over, 9stk in midden van 5l lus van 
vorige toer, 2l, sla 4l over, 1v in volgende l, 5l, 1v in volgende v; 
herhaal van * tot eind, bij de laatste herhaling laat je de laatste 
v weg, sluit met hv, hecht af.

Toer 9: Hecht 1l aan met Olive in eerste v aan het begin van 
de vorige toer, 1l (telt als 1hstk) * 1hstk in elke volgende 5l, sla 
volgende st over, 1stk in elke volgende 2l, 4stk, [1stk, 3l, 1stk] in 
volgende st, 4stk, 1stk in elke volgende 2l, sla volgende st over, 
1hstk in elke volgende 5l, 1hstk in volgende st; herhaal van * tot 
eind, bij laatste herhaling laat je de laatste hstk weg, sluit met 
hv, (4 x 3 lossen ruimtes met 25 st tussen elke lossen ruimte) 
(100 st), hecht NIET af.

Toer 10: 1l (telt niet als st), 12v, * 3v in 3l ruimte. 25V, (de 
eerste st is de l net na het eerste stk); herhaal van * twee keer, 
3v in 3l ruimte, 13v (de eerste st is de l net na het eerste stk), 
sluit met hv, hecht af (112 st).

Markeer de st in het midden van de hoek, je telt nu 27 st 
tussen elke gemarkeerde st. 
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Werk alle draadjes weg.
Blok je vierkantje.

Aan elkaar haken-instructies
Wanneer je alle vier werkjes hebt gemaakt, check dan of je 
afmetingen kloppen en werk alle draadjes weg. 

Plaats stekenmarkeerders in elke hoeksteek waar mogelijk.

Gebruik Olive en 4 mm haaknaald en haak Blok Zeven aan 
Blok Een met vasten aan de verkeerde kant van je werkjes. Je 
haakt door de bovenste steek van Blok Zeven en door de steek 
die het meest van je af ligt bij Blok Een. Je start en eindigt in 
de gemarkeerde hoeksteken van Blok Zeven. 
Hecht af en werk de draadjes weg. 
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Vierkant 8 – Large Lily Flower 
(maak er 5)

We zijn bijna aan het einde gekomen van de 
crochet along – Gefeliciteerd! Ons achtste 

vierkant is de Large Lily Flower. Je gaat dit patroon 
5 keer maken. Dit is de grootste lelie uit onze 
bloemen collectie, het motief bestaat vooral uit 
verschillende tinten roze en groen. De subtiele 
kleurverandering bij de bloemblaadjes geeft de 

bloem een prachtige vorm en het fel gele hart van 
de bloem trekt de aandacht!

METHODE
Gebruik de kleur Daffodil & 4 mm haaknaald. Begin met 8l, 
sluit met hv tot een ring.

Toer 1: 1l (telt niet als st) 16v in de ring, sluit met hv, hecht af. 
(16 st)

MEASUREMENT
14.5/15cm square pre blocking



26

Toer 2: In deze toer gaan we 3 stokjes samenhaken (3stk-
samen) verdeeld over 2 steken: je begint met het haken van 
een stokje, maar de laatste stap maak je niet af, je hebt dan 2 
lussen op je haaknaald, sla om en haak het volgende stokje 
in dezelfde steek, wederom laatste stap niet afmaken, je hebt 
nu 3 lussen op je haaknaald, vervolgens haak je een stokje 
in de VOLGENDE steek, haal de draad in een keer door de 4 
lussen op je haaknaald. Je hebt nu 3stk-samen verdeeld over 
2 steken. 

Hecht 1l aan met Cream in een willekeurige st, 2l, 1stk in 
zelfde st maar laat de laatste stap achterwege, zodat je 2 
lussen op je haaknaald hebt, 1stk in volgende st, laat de laatste 
stap achterwege zodat je 3 lussen op je haaknaald hebt, sla 
om en haal door alle 3 lussen op je haaknaald (telt als 3stk-
samen), 3l, * 3stk-samen over volgende 2 st, 3l; herhaal van * 
tot eind, hv bovenin de 3stk-samen om te sluiten, hecht af. (8 
bloemblaadjes & 8 lossen ruimtes) 

Toer 3: Hecht 1l aan met Cranberry in een willekeurige ruimte 
tussen de stk-groepen (telt niet als st), 4v in zelfde ruimte, 
1v in de bovenkant van 3stk-groep, 3l, hv in 1e gemaakte 
losse om picot te maken, [4v in volgende lossen ruimte, 1v 
in bovenkant van 3stk-groep, 3l, hv in 1e gemaakte losse om 
picot te maken] 7 keer, sluit met hv, hecht af. (40 st & 8 picots)

Toer 4: Hecht 1l aan met Fuchsia in de 3e v van een 4v-groep 
van de vorige toer (dit lijkt op het middelpunt, let op dat je 
de verborgen st meetelt) (telt niet als st), 1v in zelfde st, 7l, * 
1v in 3e v van volgende 4v-groep, 7l; herhaal van * tot eind, 
sluit met hv, (raamwerk voor 8 bloemblaadjes is nu gemaakt). 
Hecht NIET af.

Toer 5: hv in volgende lossen ruimte, 3l (telt als 1stk), 8stk in 
zelfde lossen ruimte, [9stk in volgende lossen ruimte] 7 keer, 
sluit met hv, hecht af. (72 st – 8 bloemblaadjes)

Toer 6: Hecht 1l aan met Rose in de ruimte tussen 2 
bloemblaadjes van de vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde 
ruimte, * 1v in volgend st (dit is de st na het 1e stk) [2v in 
volgende st, 1v] 3 keer, sla volgende st over, 1v in volgende 
ruimte tussen bloemblaadjes; herhaal van * tot eind, bij de 
laatste herhaling laat je de laatste v weg, sluit met hv, hecht af. 
(88 st)

De afmeting is nu ongeveer 11,5/12 cm.

Let op: De bloem wordt iets kleiner wanneer je de volgende 
toeren gaat haken.

Toer 7: (goede kant voor houden) Hecht 1l aan met Lily in een 
willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes aan de achterkant van 
je werkje (telt niet als st), 1v in zelfde st, 9l * 1v in volgende st 
tussen 2 bloemblaadjes aan de achterkant, 9l; herhaal van * tot 
eind, sluit met hv, (8 lossen ruimtes), hecht NIET af.
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Toer 8: hv in volgende 4l, 1v in zelfde lossen ruimte,* 9dstk in 
volgende v (tussen de bloemblaadjes van vorige toer), 1v in 
volgende lossen ruimte; herhaal van * tot eind, bij laatste herhaling 
laat de laatste v weg, sluit met hv, hecht af. (8 bloemblaadjes)

Toer 9: Hecht 1l aan met Cream in een willekeurige v tussen 2 
bloemblaadjes van vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde st, sla 1 st 
over, 1v (dit is de st na het 1e stk van vorige toer), 2v in volgende 
5 st, 1v, sla 1 st over, * 1v (dit is de v tussen de 2 bloemblaadjes in), 
sla 1 st over, 1v (dit is de st na het 1e stk van vorige toer), 2v in 
volgende 5 st, 1v, sla 1 st over; herhaal van * tot eind, sluit met hv, 
hecht af. (104 st)

De afmeting is nu ongeveer 15 cm.

Let op: de afmeting is wat kleiner, omdat de bloemblaadjes 
een beetje omkrullen

Toer 10: (goede kant voor houden) Hecht 1l aan met Fern aan 
de achterkant in een willekeurige st tussen 2 bloemblaadjes 
van vorige toer (telt niet als st), 1v in zelfde st, * 9l, 1v in 
volgende st tussen 2 bloemblaadjes aan de achterkant, 5l, 
hv in zelfde st om een lus te vormen, 9l, 1v in volgende st 
tussen 2 bloemblaadjes aan de achterkant; herhaal van * tot 
eind, bij laatste herhaling laat je de laatste v weg, sluit met hv, 
(12 lossen ruimtes gemaakt – waarvan 4 x 5l lussen die de 4 
hoeken van de volgende toer vormen), hecht NIET af.

Toer 11: 1l (telt niet als st), 1v in zelfde st, * 5l, sla 4l over, 1v in 
volgende l, 2l, sla 4l over, 9stk in 5l lus van vorige toer, 2l, sla 
4l over, 1v in volgende l, 5l, 1v in volgende v; herhaal van * tot 
eind, bij de laatste herhaling laat je de laatste v weg, sluit met 
hv, hecht af.

Toer 12: Hecht 1l aan met Olive in de 1e v van de vorige toer, 
1l (telt als 1hstk) * 1hstk in elk van volgende 5l, sla 1 st over, 
1stk in elk van volgende 2l, 4stk, [1stk, 3l, 1stk] in volgende st 
(vormt hoek), 4stk, 1stk in elk van volgende 2l, sla 1 st over, 
1hstk in elk van volgende 5l, 1hstk; herhaal van * tot eind, bij 
laatste herhaling laat de laatste hstk weg, sluit met hv, hecht 
NIET af. (4 x 3l ruimtes met 25 st tussen elke losse ruimte) 
(100 st)

Toer 13: 1l (telt niet als st), 12v, * 3v in 3l ruimte, 25v, (let op, 
je begint in de verborgen st boven het stk van vorige toer); 
herhaal van * 2 keer, 3v in 3l ruimte, 13v (let op, je begint in de 
verborgen st), sluit met hv, hecht af. (112 st)

Markeer de st in het midden van de hoek, je telt nu 27 st 
tussen elke gemarkeerde st. 

1

32

1 2



28

© Jane Crowfoot 2018 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van zowel de 
patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.

Werk alle draadjes weg.
Blok je vierkantje.

Aan elkaar haken-instructies
Je kunt alle 5 bloemen in je project verwerken wanneer je ze 
klaar hebt, maar check wel eerst of de afmetingen kloppen en 
werk alle draadjes weg. 

Plaats stekenmarkeerders in elke hoeksteek waar mogelijk.

Haak de bloem in het midden van je project eerst, door het 
links van het midden te plaatsen en de stekenmarkeerders op 
alle 4 de hoeken op de juiste plaats te laten vallen.

Gebruik Teal en een 4 mm haaknaald en haak Blok 8 met 
vasten aan elkaar aan de verkeerde kant van je werkje. Begin 
bij de bovenste steken van elk blok (2 & 5) Bekijk het schema 
en de foto als richtlijn. 

Hecht af en werk draadjes weg.

Gebruik Fern en een 4 mm haaknaald en haak dit centrale 
vierkant (bestaande uit 9 vierkanten) aan het raamwerk dat je 
eerder gemaakt hebt door alle Blok 1 en Bok 7 motieven aan 
elkaar te maken. 

Het is een goed idee om stekenmarkeerders aan de zijkanten 
te plaatsen om er zeker van te zijn dat alles op de juiste 
plaatst valt. Je werkt in de basistoer met lossen van Blok 1 en 
de steken aan de bovenkant van Blok 5 en 2 en je moet een 
paar steken overslaan om de naad goed te laten aansluiten, 
dus het is raadzaam om eerst alle steken te tellen voordat je 
begint. Vergeet niet dat je een steek ook vaker dan een keer 
kunt gebruiken als dit nodig is en dat de hoeksteken soms 
wel 3 keer gebruikt worden bij het aan elkaar maken van de 
verschillende werkjes.

Wanneer je werkt aan patroon vier gebruik je Olive garen 
en een 4.5 mm haaknaald, je maakt 29 halve vasten aan de 
linker zijde van 2 van de blokken en 29 halve vasten aan de 
rechterzijde van de overige 2 blokken. 
Hecht af en werk je draadjes weg. 

Wanneer je de overgebleven vier flower motieven klaar hebt 
kun je ze toevoegen aan de ruimtes op de hoeken, aan de over- 
gebleven zijkanten van Blok 4 en Blok 6 met Olive en een 4 mm 
haaknaald, waarbij je op dezelfde manier werkt als bij de vorige 
vierkanten. Je begint aan de bovenste steken bij de vierkanten 
en de meest van je af liggende steken van de rechthoeken. 
Bekijk de layout van het schema op pagina 2 om de plaats  
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Gebruik Cream en 4 mm haaknaald, hecht aan met 1l in 
de middelste v in een willekeurige 3v-groep gemaakt in 
de vorige toer tussen 9stk in de hoeken en de volgende 
7stk-groep, 1v in zelfde st, * sla volgende st over (dit is de 
bovenkant van de volgende v), 2v, 2v in elk van de volgende 
3 st, 2v, sla st over (dit is de bovenkant van de volgende v), 
1v in volgende st; herhaal van * tot je bij de 9stk-groep bent 
gekomen in de hoek, sla volgende st over (dit is de bovenkant 
van de volgende v), 2v, 2v in elk van de volgende 5 st, 2v, sla 
volgende st over (dit is de bovenkant van de volgende v), 1v in 
volgende st; herhaal van * tot eind, bij de laatste herhaling laat 
je de laatste v weg, sluit met hv, hecht af.

Werk de draadjes weg en blok je project.

BLOKKEN EN PERSEN
Blokken en persen zijn de termen die we gebruiken bij het 
proces van het uitleggen van je haakmotieven en vervolgens 
stomen of licht vochtig maken, zodat ze er mooier en gladder 
uit zien, voordat je de onderdelen aan elkaar maakt. 

Ik vind dat de term ‘persen’ extreem misleidend is, aangezien 
het lijkt alsof je iets zwaars op je haakwerk moet leggen om 
je steken plat te krijgen, zoals je bijvoorbeeld rimpels uit een 
t-shirt strijkt. In mijn tijd als consultant en lerares heb ik vele 
projecten gezien die na het persen niet meer herkenbaar 
waren. Het gebruik van een hete strijkbout kan de vezels in 
je garen kapot maken en zal je steken plat maken en je garen 
laten glimmen – in sommige gevallen (wanneer je geen 
natuurlijk materiaal gebruikt) kan je haakwerk zelfs smelten 
of verbranden. Wanneer de vezels van je garen plat gedrukt 
zijn, zullen ze nooit meer in originele staat terugkeren, 
eigenlijk hetzelfde als dat je een gekrompen kledingstuk dat 
te heet gewassen is ook niet meer kunt herstellen. 

Tijdens deze Crochet Along zul je veel tijd en moeite steken 
in een prachtige bankdeken, waar je trots op kunt zijn en 
die anderen zullen bewonderen. Met dit in het achterhoofd 
wil ik je adviseren om tijd te steken in het zo netjes mogelijk 
afronden van al je afzonderlijke motieven. Wanneer je alle 
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van de blokken te bepalen in het raamwerk. Let op dat je de 
bobbels aan de lange buitenste rand van het raamwerk plaatst.

Wanneer dit raamwerk compleet is, kun je het hele gedeelte 
aan elkaar haken met Fern en haaknaald 4 mm zoals 
je eerder ook gedaan hebt. Ook hierbij gebruik je weer 
stekenmarkeerders om te zorgen dat je alles op de juiste plek 
kunt houden en tel je de steken zodat alles klopt.

De rand
Gebruik Cranberry en een 3.5 mm haaknaald en hecht aan 
in een willekeurige hoeksteek van Blok 8 met 1l, 3v in zelfde 
st, *2v in volgende st, 27v, 1v in naad, 57v, waarbij je langs de 
basistoer met lossen haakt, 1v in de naad, 29v, 1v in de naad, 
57v, waarbij je langs de basistoer met lossen haakt, 1v in de 
naad, 27v, 2v in volgende st, 3v in volgende st; herhaal van * 
tot eind, bij de laatste herhaling laat je de laatste 3v weg, sluit 
met hv, hecht af (832 st).

Plaats een stekenmarkeerder in elke hoeksteek, tel 207 st 
tussen elke stekenmarkeerder om er zeker van te zijn dat het 
stekenaantal klopt.

Gebruik Rose en 4 mm haaknaald, hecht aan in een willekeurige 
gemarkeerde hoeksteek met 1l, 2l (telt als 1stk), 4stk in zelfde st, 
sla 2 st over, 3v, sla 2 st over, * 7stk in volgende st, sla 2 st over, 
3v, sla 2 st over **; herhaal van * tot gemarkeerde hoeksteek, 
9stk in gemarkeerde st, sla 2 st over, 3v, sla 2 st over; herhaal 
van * tot je helemaal rond bent en eindig bij **, 4stk in st van 3 
begin lossen, sluit met hv.
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draadjes hebt weggewerkt, kun je de volgende stappen 
doorlopen waar ik het blokken van je werk uitleg.

MAAK EEN BLOKMAT
Een blokmat kan zo simpel of ingewikkeld zijn als je zelf 
wilt. Je kunt speciale rubberen puzzelstukken kopen waar 
je een mat van kunt leggen of deze aanschaffen in een 
speelgoedwinkel waar ze een stuk goedkoper zijn. Je kunt 
ook de bovenkant van je strijkplank of een badhanddoek 
gebruiken. Ik gebruik een gevouwen handdoek op mijn 
aanrechtblad. Ik heb een ruiten theedoek die ik er dan weer 
bovenop leg.

SPELDEN VAN JE MOTIEVEN
Wanneer je een plat haakwerkje wilt blokken, zoals een 
granny square bijvoorbeeld, leg ik mijn haakwerk met de 
goede kant naar beneden op de theedoek, maar omdat we in 
dit geval 3D elementen in dit project hebben, adviseer ik je 
om de haakwerkjes met de goede kant naar boven te leggen, 
zodat je de (bloem)blaadjes kunt zien. 

Wanneer je een schone ruiten- of gestreepte theedoek hebt 
zoals ik, kun je je haakwerkjes makkelijk in een rechte lijn 
vastzetten, zodat je zeker weet dat ze recht worden. Gebruik 
een rolmaat om ervoor te zorgen dat je ze met de juiste 
afmeting blokt. Wanneer je een effen achtergrond hebt, kun 
je de afmeting met naalden markeren, of zelf een raamwerk 
creëren. 

Gebruik lange spelden met een grote knop om je haakwerkjes 
vast te zetten. Je kunt ze een klein beetje uitrekken en de 
spelden zo plat mogelijk aanbrengen – ik werk vanuit het 
midden naar buiten, waarbij ik het midden van elke kant eerst 
markeer en daarna naar de hoeken werk.

GEBRUIK STOOM OF PLANTENSPUIT
Als je een stoomstrijkijzer hebt waar je op kunt vertrouwen 
en dat stoom kan produceren zonder heet water te sproeien, 
kun je je haakwerkjes daar mee stomen. Let wel op dat je je 
strijkbout een stuk boven je project houdt, zodat het niet te 
heet wordt. 

Ik gebruik zelf een waterspuit met koud water. Ik heb een 
oude haarlakfles met een pompje, waar ik schoon, koud water 
in doe en mijn werkjes mee in spray tot ze vochtig zijn, maar 
niet kletsnat. Zodra het garen met water is bespoten laat ik de 
motieven helemaal drogen, voordat ik de spelden verwijder.

LET OP
Haakwerkjes vinden het erg leuk om op te krullen, dus het 
heeft geen nut om gelijk nadat je een motief klaar hebt het 
afzonderlijk te gaan blokken. Zodra je alles af hebt en toe bent 
aan het in elkaar zetten van je project, zijn de eerste werkjes 
alweer aan het omkrullen en kun je weer opnieuw beginnen. 
Blok dus pas nadat je alle haakwerkjes af hebt.

WASVOORSCHRIFT
Stylecraft Life DK is een geweldig garen – het is slijtvast en 
makkelijk te wassen, al zou ik wel aanraden om je project niet in 

de wasmachine te wassen als dat mogelijk is. Het centrifugeren 
en door elkaar draaien van de meeste moderne wasmachines kan 
handgemaakte producten kapot maken, en het samen wassen met 
andere items kan ervoor zorgen dat je haaltjes of beschadigingen 
krijgt in je project door bijvoorbeeld knoopjes en gespen. 

Zodra je project in elkaar gezet is wil je het misschien wassen. Ik 
ben van mening dat het wassen van je project een groot verschil 
kan maken in hoe je eindproduct er uit ziet. Naden zullen platter 
worden en steken zien er meer gelijk uit. Ik was mijn haak- en 
breiprojecten altijd met een handwas met speciaal (wol)wasmiddel. 
Het is slim om biologische wasmiddelen of poeders te vermijden, 
aangezien deze vaak bleekmiddel bevatten, waardoor de vezels 
van je project kapot gaan, je project kan gaan bobbelen en de 
kleuren veranderen. 

Wanneer ik mijn project heb gewassen stop ik het in een 
kussensloop en laat ik het kort in de wasmachine draaien om 
zoveel mogelijk water uit het project te laten lopen – centrifugeer 
niet te hard, want dan kan je project uitrekken. Stop ook een 
paar badhanddoeken bij je kussensloop, zodat het project niet 
teveel heen en weer kan slingeren. De handdoeken nemen ook 
het overtollige water op. Haal vervolgens je haakwerk uit de 
kussensloop en leg het op een badhanddoek of een ander glad 
en zacht oppervlakte om te drogen. Leg het niet in direct zonlicht 
of over een radiator en doe het niet in de droger. Als je een 
trampoline in je tuin hebt voor de kinderen is dit een perfecte plek 
om je project te drogen, zolang je je huisdieren maar uit de buurt 
houdt!
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