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Introductie door Jane Crowfoot

Ik ben vereerd dat Stylecraft mij, na het succes van de Lily Pond deken vorig jaar, wederom heeft gevraagd 
om een Crochet Along project te ontwerpen. De inspiratie voor het ontwerp had ik al een tijd in mijn hoofd 
en ik wist dat Stylecraft Classique Cotton een perfecte keuze zou zijn voor dit project. De kleuren zijn 
helder en fris en het garen heeft een fantastische uitstraling, wat het perfect geschikt maakt voor het 3D 
aspect van sommige bloemen in het ontwerp. 

Mijn ontwerpproces is best langzaam en ik schat dat het project me ongeveer 4 maanden heeft gekost 
van de start tot het eindproduct. Ik ontwerp bijna al mijn projecten vanaf het begin en gebruik nauwelijks 
bestaande patronen als basis voor mijn ontwerp, dus voor elk motief dat onderdeel werd van deze deken, 
zijn er nog veel meer testlapjes die uiteindelijk niet gebruikt zijn in het ontwerp.

Ik geef toe dat het vooruitzicht om een opvolger te maken voor de Lily Pond deken wel spannend was. Ik 
heb mijn best gedaan om alle positieve en negatieve dingen van het vorige ontwerp mee te nemen in mijn 
overwegingen hoe dit nieuwe project het beste als een Crochet Along gemaakt kan worden. Net zoals de 
Lily Pond deken, start dit project met wat simpelere patronen en zullen de motieven moeilijker worden 
naarmate we vorderen. Deze keer worden alle motieven in het rond gehaakt, wat hopelijk zal leiden tot 
minder problemen met de stekenverhouding die sommige mensen hadden bij de Lily Pond deken. Ik heb 
een uitgebreide introductie geschreven over juiste stekenverhoudingen en waarom dit zo belangrijk is, dus 
lees dit alsjeblieft goed door voordat je aan het project begint.

Ik ben in contact gekomen met de kunst van Frida Kahlo in mijn late tienerjaren toen ik naar een 
tentoonstelling van haar man Diego Rivera ben geweest. Ik ben gek op zijn werk en was onder de indruk van 
zijn grote muurschilderingen met als onderwerp de strijd van het Mexicaanse volk en de revolutie. Rivera en 
Frida waren erg beroemd als kunstenaren die vechten voor de rechten van hun volk, maar ze hadden beide een 
hele verschillende stijl; waar Rivera vooral op grote schaal schilderde met een bijna romantische stijl, zijn de 
schilderijen van zijn vrouw meedogenloos en zelfs een beetje grof. Kahlo gebruikte felle kleuren en koos erg 
persoonlijke onderwerpen voor haar schilderijen, waar zij vaak zelf de hoofdrol in speelt.

Ook al heb ik Frida’s kunst altijd gewaardeerd, het is vooral de vrouw zelf die mij fascineert. Ze was een 
sterk persoon, die, ondanks haar frêle voorkomen en slechte gezondheidstoestand, zich door het leven 
vocht. Ze is een symbool van vrouwelijke kracht en veel mensen zien haar tegenwoordig als een grote 
speler op het gebied van de rechten van de vrouw.  

Frida was een erg kleurrijk persoon en daarom heb ik haar kleding en de bloemen in haar schilderijen 
gekozen als basis voor het ontwerp van deze nieuwe crochet along.

Frida droeg graag felle traditionele Mexicaanse kleding in een tijd dat dit niet erg geaccepteerd werd door 
de massa. Ze droeg bloemen en linten in haar lange haar en ze hield van borduursels en handgemaakte 
items. Ze droeg haar kleding vaak in laagjes om nog een extra indrukwekkend effect te creëren met de 
verschillende combinaties van stijlen en kleuren. 

De Frida’s Flowers deken heeft als grootste inspiratiebron Mexicaanse borduurwerken met felle kleuren op 
een donkere achtergrond. Ik heb voor het eerst zwart gebruikt in een ontwerp en hoop dat je het me kunt 
vergeven wanneer je hierdoor je steken wat minder makkelijk kunt zien!

Ik ben erg trots op dit nieuwe ontwerp en hoop dat je veel plezier hebt tijdens deze nieuwe crochet along. 

Janie x
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Welkom bij de start van Stylecraft’s Frida’s Flowers Deken Crochet Along ontworpen door Jane 
Crowfoot en gemaakt met een van onze populaire zomergarens Classique Cotton DK. Alternatieve 

kleuren zijn er ook van de garens Special DK en Life DK, een kleurenlijst met verdere details vind je op 
onze website: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet.htm

In de komende 15 weken publiceren we om de week een patroon. De data om te noteren in je agenda 
zijn als volgt: 5 april, 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni, 12 juli.

De patronen zullen focussen op één motief per keer en je zult elk motief 4 keer maken.

We starten elk motief met informative over de kleuren en materialmen die je nodig hebt. We zullen ook 
aan het begin van elk patroon de afkortingen nog even op een rij zetten.

Voor algemene tips en trucs verwijzen we je door naar de Crochet Along introductie PDF die je hier 
kunt vinden: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet.htm

Patroon Set 1 – White Cosmos
Frida Kahlo hield van haar huis en tuin. De ‘Blue House’, waar ze is geboren en die ze later bewoonde 
met Diego Rivera is in stand gehouden en omgedoopt tot Frida’s tuinen waar ze veel tijd doorbracht en 

zichzelf heeft omringd met Mexicaanse planten en bloemen. 

Het eerste motief is rechttoe rechtaan met een kleine cosmos bloem in het midden van een simpel 
stokjes motief. Wij hebben cosmos in onze tuin in de zomer, maar het zijn eigenlijk Mexicaanse 
bloemen van origine en zullen ook vast in Frida’s tuinen bij de Blue House gegroeid hebben. 

Gebruik dit motief als sjabloon voor al je andere motieven en probeer zoveel mogelijk de breedste 
afmeting van 20 cm aan te houden. Het is ook van belang om je steken goed te tellen aan het einde 

van elke toer en houd in de gaten dat je stokjes zo even mogelijk gehaakt worden. Wanneer je motief te 
groot of te klein uitvalt, neem dan even de tijd om de informatie te lezen over hoe je een stokje moet 

haken en de informatie over stekenverhouding.

Het volgende patroon is beschikbaar op 19 april.

MATERIALEN
3.5mm & 4mm haaknaald 
Wolnaald

AFMETING
Ongeblokt – 19,5 cm breed bij het breedste punt

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
dstk  dubbel stokje
l  losse
l-ruimte  lossenruimte
mm  millimeter(s)
hstk  half stokje
hv  halve vaste

stk  stokje 
v  vaste

OPMERKINGEN:
Afhechten en aanhechten garen 
Je kleurenwissel wordt veel netter wanneer je een toer eerst 
helemaal afmaakt en afhecht, in plaats van te wisselen van 
kleur in de laatste steek. Wanneer je het garen afhecht aan het 
eind van de toer zal de halve vaste die je gebruikt om de toer 
te sluiten er soms uit zien als een steek in de volgende toer. 
Let er dus op dat je goed telt en de halve vaste niet meetelt als 
een steek wanneer je de volgende toer haakt.

Draadjes wegwerken 
Ik werk gelijk de draadjes weg tijdens het project – door dit te 
doen bespaar ik veel tijd en hoef ik niet alles op het einde af 
te werken. Het instoppen van draadjes tijdens je project zorgt 
er ook voor dat je geen steken overslaat of fouten maakt in de 
stekenverhouding.
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Ook al hebben we ons uiterste best gedaan om er voor te zorgen dat de instructies correct zijn, is Stylecraft niet 
verantwoordelijk voor eventuele fouten. Mocht het toch onverhoopt voorkomen dat er een fout zit in een van de patronen 

zullen we zo snel mogelijk een aangepaste versie publiceren.

Stylecraft is niet verantwoordelijk voor het resultaat bij gebruik van ander garen.

Vertaling – YLA Lifestyle & Wol

Patroon Set 1 – White Cosmos (maak er 4)

Gebruikte garen:

3097
Leaf

3665 
Ivory

3567
Plum
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METHODE
Gebruik Leaf & een 4mm haaknaald haak 5l, sluit met een hv 
om een ring te vormen.

Basistoer: 1l (telt niet als een steek), 12v in de ring, sluit met 
hv, (12 steken)

Toer 1: 1l (telt niet als een steek), 1v in volgende steek, * 2l, 
sla volgende steek over, 1v in volgende steek; herhaal vanaf * 
tot het eind, laat bij de laatste herhaling de laatste v weg, sluit 
met hv, hecht af (6 steken & 6 l-ruimtes)

Toer 2: Gebruik Ivory hecht aan in willekeurige l-ruimte 
en haak 1l (telt niet als een steek), [1v, 3stk, 1v] in dezelfde 
l-ruimte, * [1v, 3stk, 1v] in volgende l-ruimte herhaal vanaf * tot 
het eind, sluit met hv, hecht af (6 bloemblaadjes)

Toer 3: (Goede kant voor) Gebruik Plum & 3.5mm haaknaald 
& werk achter de bloem die je zojuist gemaakt hebt, hecht 
aan in willekeurige overgeslagen v van de basistoer en haak 
1l (telt niet als een steek), 1v in dezelfde steek, 3l, * 1v in 
volgende overgeslagen steek, 3l; herhaal vanaf * tot het eind, 
sluit met hv, (6 steken & 6 l-ruimtes)

Toer 4: hv in volgende l-ruimte, 3l (telt als 1stk), 4stk in 
dezelfde l-ruimte, 1l,* 5stk in volgende l-ruimte, 1l; herhaal 
vanaf * tot het eind, sluit met hv in de 3e l van de 3l aan begin 
van de toer, (30 steken & 6 l-ruimtes)

Toer 5: 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 1stk in 
volgende steek (dit is de steek boven het 1e echte gehaakte 
stk van de vorige toer), 1stk in de volgende 2 steken, 2stk in 
volgende steek, 1l, sla1l over,* 2stk in volgende steek, 1stk 
in de volgende 3steken, 2stk in volgende steek, 1l, sla 1l 
over; herhaal vanaf * tot het eind, sluit met hv (42 steken & 6 
l-ruimtes)

Toer 6: 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 1stk in 
volgende steek (dit is de steek boven het 1e echte gehaakte 
stk van de vorige toer), 1stk in de volgende 4 steken, 2stk in 
volgende steek, 1l, sla 1l over,* 2stk in volgende steek, 1stk 
in de volgende 5 steken, 2stk in volgende steek, 1l, sla 1l 
over; herhaal vanaf * tot het eind, sluit met hv (54 steken & 6 
l-ruimtes)
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Toer 7: 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 1stk in 
volgende steek (dit is de steek boven het 1e echte gehaakte 
stk van de vorige toer), 1stk in de volgende 6 steken, 2stk 
in volgende steek, 1l, sla 1l over,* 2stk in volgende steek, 
1stk in de volgende 7steken, 2stk in volgende steek, 1l, sla 1l 
over; herhaal vanaf * tot het eind, sluit met hv (66 steken & 6 
l-ruimtes) 

Toer 8: 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 1stk in 
volgende steek (dit is de steek boven het 1e echte gehaakte 
stk van de vorige toer), 1stk in de volgende 8 steken, 2stk in 
volgende steek, 1l, sla 1l over,* 2stk in volgende steek, 1stk 
in de volgende 9 steken, 2stk in volgende steek, 1l, sla 1l 
over; herhaal vanaf * tot het eind, sluit met hv (78 steken & 6 
l-ruimtes)

Toer 9: 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 1stk in 
volgende steek (dit is de steek boven het 1e echte gehaakte 
stk van de vorige toer), 1stk in de volgende 10 steken, 2stk in 
volgende steek, * 3stk in volgende l-ruimte, 2stk in volgende 
steek (dit is de l die direct in het volgende stk overgaat & er 
net boven zit – het kan wat moeilijk te zien zijn, omdat een 
gedeelte verstopt zit achter de 3stk die je net in de l-ruimte 
hebt gemaakt), 1stk in de volgende 11 steken, 2stk in volgende 
steek; herhaal vanaf * tot de laatste l-ruimte, 3stk in l-ruimte, 
sluit met hv (108 steken)

Toer 10: Gebruik 4mm haaknaald 1l (telt niet als een steek), 
1v in de volgende 15 steken, [3v in volgende steek, 1v in de 
volgende 17 steken] 5 keer, 3v in volgende steek, 1v in de 
volgende 2 steken, sluit met hv, hecht af (120 steken)

Werk je draadjes weg
Plaats een stekenmarkeerder in alle hoeksteken (middelste 
steek van 3v) waar nodig

Ongeblokte afmeting: 19,5cm bij het breedste punt

Halve White Cosmos (maak er 4)
Gebruik Leaf & 4mm haaknaald en haak 5l, sluit met een hv om 
een ring te vormen

Basistoer: 1l (telt niet als een steek), 12v in de ring, sluit met hv, 
(12 steken)

Toer 1: 1l (telt niet als een steek), 1v in volgende steek, * 2l, sla 
volgende steek over, 1v in volgende steek; herhaal vanaf * tot 
het eind, laat bij de laatste herhaling de laatste v weg, sluit met 
hv, hecht af (6 steken & 6 l-ruimtes) 

Toer 2: Gebruik Ivory, hecht aan in een willekeurige l-ruimte 
en haak 1l (telt niet als een steek), [1v, 3stk, 1v] in dezelfde 
l-ruimte, * [1v, 3stk, 1v] in volgende l-ruimte herhaal vanaf * tot 
het eind, sluit met hv, hecht af (6 bloemblaadjes)

Toer 3: (Goede kant voor) Gebruik Plum & 3.5mm haaknaald 
& werk achter de bloem die je zojuist gemaakt hebt, hecht aan 
in willekeurige overgeslagen v van de basistoer en haak 1l (telt 
niet als een steek), 1v in dezelfde steek, 3l, * 1v in volgende 
overgeslagen steek, 3l; herhaal vanaf * tot het eind, sluit met hv, 
(6 steken & 6 l-ruimtes)
Vanaf dit punt ga je heen en weer werken in plaats van in het 
rond, je moet dus aan het eind van elke toer keren.
Houd in de gaten dat je altijd de juiste kant voor hebt. Dit wordt 
per toer aangegeven.
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Toer 4: (Goede kant voor) hv 
in volgende l-ruimte, 3l (telt als 
1stk), 5stk in dezelfde l-ruimte, 
1l,* 5stk in volgende l-ruimte, 1l, 
6stk in volgende l-ruimte, keer 
om (17 steken & 2 l-ruimtes)

Toer 5: (Achterkant voor) 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde 
steek, 1stk in de volgende 4 steken, 2stk in volgende steek, 1l, 
sla 1l over, 2stk in volgende steek, (omdat je met de achterkant 
voor werkt lijkt het alsof deze steek na de basis van het laatste 
stk van de groep in de vorige toer valt), 1stk in de volgende 3 
steken, 2stk in volgende steek, 1l, sla 1l over, 2stk in volgende 
steek, 1stk in de volgende 4 steken, 2stk in 3e keerlosse van het 
eind van de vorige toer, keer om (23 steken & 2 l-ruimtes)

Toer 6: (Goede kant voor) 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde 
steek, 1stk in de volgende 6 steken, 2stk in volgende steek, 1l, 
sla 1l over, 2stk in volgende steek, 1stk in de volgende 5 steken, 
2stk in volgende steek, 1l, sla 1l over, 2stk in volgende steek, 1stk 
in de volgende 6 steken, 2stk in 3e keerlosse van het eind van 
de vorige toer, keer om (29 steken & 2 l-ruimtes)

Toer 7: (Achterkant voor) 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde 
steek, 1stk in de volgende 8 steken, 2stk in volgende steek, 1l, 
sla 1l over, 2stk in volgende steek, 1stk in de volgende 7steken, 
2stk in volgende steek, 1l, sla 1l over, 2stk in volgende steek, 1stk 
in de volgende 8 steken, 2stk in 3e keerlosse van het eind van 
de vorige toer, keer om (35 steken & 2 l-ruimtes)

Toer 8: (Goede kant voor) 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde 
steek, 1stk in de volgende 10steken, 2stk in volgende steek, 1l, 
sla 1l over, 2stk in volgende steek, 1stk in de volgende 9 steken, 
2stk in volgende steek, 1l, sla 1l over, 2stk in volgende steek, 1stk 
in de volgende 10 steken, 2stk in 3e keerlosse van het eind van 
de vorige toer, keer om (41 steken & 2 l-ruimtes)

Toer 9: (Achterkant voor) 3l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde 
steek, 1stk in de volgende 12 steken, 2stk in volgende steek, 
3stk in volgende l-ruimte, 2stk in volgende steek, (zoals eerder 
vermeld – deze steek is net na de basis van het stk), 1stk in de 
volgende 11 steken, 2stk in volgende steek, 3stk in volgende 
l-ruimte, 2stk in volgende steek zoals hiervoor, 1stk in de 
volgende 12 steken, 2stk in 3e keerlosse van het eind van de 
vorige toer, keer om (53 steken)

Toer 10: Gebruik 4mm haaknaald 1l (telt niet als een steek), 3v 
in dezelfde steek, 1v in de volgende 16 steken, 3v in volgende 
steek, 1v in de volgende 17 steken, 3v in volgende steek, 1v in 
de volgende 16 steken, 3v in 3e keerlosse van het eind van de 
vorige toer, hecht af (61 steken)

Werk draadjes weg
Plaats een stekenmarkeerder in alle hoeksteken waar nodig

Ongeblokte afmeting: 19,5cm bij het breedste punt
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