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Patroon Set 5 – Heart Rose
In 1939 schilderde Frida Kahlo een canvas dat ze ‘The Two Fridas’ (De Twee Fridas) genoemd heeft. 
Frida schilderde het kort na haar scheiding van Diego en het laat een versie van haarzelf zien waar ze 
zich kwetsbaar opstelt en haar hart openstelt en een versie waar haar hart sterk is. Het schilderij staat 

voor lijden versus (veer)kracht.

Toen ik voor het eerst begon met het ontwerpen van deze deken en daarvoor traditionele mexicaanse 
stoffen en iconen bekeek kwam ik veel ontwerpen met hartvormen tegen. Het heilige hart motief is een 
van de meest voorkomende motieven in religieuze volkskunst uit Mexico, omdat het in het katholieke 
geloof staat voor het fysieke hart van Jesus, als symbool van zijn goddelijke liefde voor de mensheid. 

Toen ik probeerde om een hartjes vorm in het ontwerp te verwerken liep ik tegen het probleem aan dat 
de vorm van de deken een duidelijke boven- en onderkant nodig zou hebben om de hartvorm in de 
juiste positie te krijgen. Ik heb veel geëxperimenteerd met hartvormen, maar uiteindelijk besloten dat 
het gewoonweg niet past binnen het ontwerp. Vervolgens zag ik dat de vorm wel perfect zou zijn als 

bloemblaadje en ben begonnen met het ontwerpen van dit motief ‘Heart Rose’. 

Dit is een van mijn favoriete motieven binnen het ontwerp en het start wederom met de geweldige 
popcorn steken, zoals ook gemaakt in het midden van patroon 2.

Het volgende patroon is beschikbaar op 14 juni.

Patroon Set 5 – Heart Rose (maak er 4)
Gebruikte garen:

MATERIALEN
4mm haaknaald tijdens het hele patroon
Wolnaald

AFMETING
Ongeblokt – 19.5 cm breed bij het breedste punt

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
dstk  dubbel stokje
l  losse
l-ruimte  lossen ruimte
hstk  half stokje

hv  halve vaste
stk  stokje 
3stk-samen  haak 3 stokjes  
(2 steken minderen)  
v  vaste

Motieven aan elkaar haken 
Je haakt de motieven aan elkaar met vasten en een 4 mm 
haaknaald. Om garen te besparen kun je ook kiezen om met 
halve vasten te werken. Je hebt dan wel een grotere haaknaald 
nodig (4.5 mm). Wanneer je de lapjes aan elkaar gaat haken 
zul je de hoeksteken van de motieven meerdere keren 
gebruiken.

Maak Popcorn (MP)
Haak 5stk, haal haaknaald uit de lus. 
Houd in de gaten dat je steek niet los gaat, steek je haaknaald 
voorlangs in het 1e stokje van de 5stk-groep. Pak de lus van 
het 5e stokje weer terug op je haaknaald, zodat je 2 lussen op 
je haaknaald hebt. 
Sla draad om je haaknaald en haal door beide lussen om een 
popcorn te vormen.

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.

3567
Plum

3672
Poppy

3674
Shrimp

3662
Sunflower
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3566
Teal

3665 
Ivory

3093
Black

3097
Leaf

3658
Mauve
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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 5 – Heart Rose (maak er 4)
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METHODE
Gebruik Sunflower & 4mm haaknaald en haak 5l, sluit met hv 
om een ring te vormen.

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

Toer 1: Gebruik Plum, hecht aan in een willekeurige steek en 
haak 1l + 2l (telt als 1e stk van popcorn), MP in dezelfde steek, 
3l, sla volgende steek over, * MP in volgende steek, 3l, sla 
volgende steek over; herhaal van * tot eind, sluit met hv, hecht 
af (6 popcorns gemaakt)

Toer 2: Gebruik Poppy hecht aan in willekeurige 3l-ruimte en 
haak 1l + 2l (telt als 1stk), 5stk in dezelfde l-ruimte, 6stk in elke 
l-ruimte tot het eind, sluit met hv, hecht af (36 steken)

Toer 3: Gebruik Shrimp hecht aan in 2e stk van een 
willekeurig 6stk-groep van vorige toer en haak 1l + 1l (telt als 
1hstk), * 2stk in de volgende 3 steken, 1hstk in volgende steek, 
1l, sla volgende steek over, 1hstk in volgende steek; herhaal 
van * tot eind, laat laatste 1hstk bij laatste herhaling weg, sluit 
met hv in 2e begin losse, hecht af (48 steken)

Toer 4: Gebruik Poppy en hecht aan in ruimte tussen 2 6stk-
groepen van toer 2 (ook gehaakt met Poppy) en haak 1l (telt 
als 1 lange vaste) trek niet te hard omhoog, want dan kan de 
steek los komen, * sla l over van vorige toer (is nu verborgen 
achter de lange vaste) & sla steek boven het volgende hstk 
over, 1v & 1hstk in volgende steek, 3stk in volgende steek, 
1hstk in volgende steek, hv in volgende steek, 1hstk in 
volgende steek, 3stk in volgende steek, 1hstk & 1v in volgende 
steek, lange vaste in ruimte tussen 2 6stk-groepen van toer 
2; herhaal van * tot eind, laat laatste lange vaste bij laatste 
herhaling weg, sluit met hv, hecht af (84 steken)

Afmeting: 10-10,5 cm doorsnee – breedste punt van bloemblad 
tot bloemblad

Toer 5: Gebruik Teal en werk aan de achterkant van de bloem (maar  
met de goede kant voor je) hecht aan in de achterkant van de lange 
vaste van toer 4 (Poppy) en haak 1l (telt niet als een steek), 1v in 
dezelfde steek, * 4l, 1dstk in v onderaan de 4l, 4l, hv in dezelfde v, 
7l, 1v in achterkant van volgende lange vaste net zoals je begon; 
herhaal van * tot eind, laat de laatste 1v weg bij de laatste herhaling, 
sluit met hv, hecht af (basis voor 6 blaadjes is nu compleet)
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Toer 6: Gebruik Leaf  en hecht aan in 4e l van willekeurige 
7l van vorige toer en haak 1l (telt niet als een steek), 1v in 
dezelfde l, * 1l, 1stk in volgende l-ruimte (tussen 4l & dstk), 1l, 
[1stk, 1l in dezelfde l-ruimte] 3 keer, 1stk in dezelfde l-ruimte, 
3l, hv in steek onderaan 3l om een picot te maken, [1stk, 1l in 
volgende l-ruimte] 5 keer, sla 3l van 7l van vorige toer over, 1v 
in volgende l; herhaal van * tot eind, laat de laatste 1v weg bij de 
laatste herhaling, sluit met hv, hecht af (6 blaadjes compleet)

Toer 7: Gebruik Sunflower hecht aan in willekeurige v tussen 
blaadjes van vorige toer en haak 1l + 2l (telt als 1stk), 4stk in 
dezelfde steek, * 7l achter blaadje, 5stk in volgende v; herhaal 
van * tot eind, laat de laatste 5stk weg bij de laatste herhaling, 
sluit met hv, hecht af (30 stk & 6 x 7l-ruimtes)

Toer 8: Gebruik Mauve hecht aan in 4e l van willekeurige 
7l van vorige toer en haak 1l (telt niet als een steek), 1v in 
dezelfde l, * 3l, sla 3l & volgende stk over, 1hstk in volgende 
steek, 2hstk in de volgende 2 steken, 1hstk in volgende steek, 
3l, sla 3l van 7l van vorige toer over, 1v in volgende l; herhaal 
van * laat de laatste 1v weg bij de laatste herhaling, sluit met 
hv, hecht af (36 hstk & 12 x 3l-ruimtes)

Opmerking: Door de laatste toer kan je werkje bol gaan staan – 
dit trekt weer recht na het haken van de volgende toer, maar het 
is wel verstandig om in de gaten te houden. Wanneer je werkje 
niet in de goede vorm trekt aan het eind van toer 9, probeer dan 
je losse kettingen wat losser te haken in toer 8 & 9.

Toer 9: Gebruik Ivory hecht aan in willekeurige v van vorige 
toer en haak 1l (telt niet als steek), 1v in dezelfde steek, * 3l, 
sla 3l & volgende 2hstk over (de l die naar de eerste hstk leidt 
en de steek boven het tweede hstk), [3stk-samen in volgende 
steek, 3l] 3 keer, sla 1hstk & 3l over, 1v in volgende v; herhaal 
van * tot eind, laat de laatste 1v weg bij de laatste herhaling, 
sluit met hv, hecht af

Toer 10: Gebruik Black hecht aan in l-ruimte voor een 
willekeurige middelste 3stk-samen groep van vorige toer en 
haak 1l + 2l (telt als a 1stk), * 5stk in volgende l-ruimte, [4stk 
in volgende l-ruimte] twee keer, 5stk in volgende l-ruimte; 
herhaal van * tot eind, laat het laatste 1stk weg bij de laatste 
herhaling, sluit met hv, hecht niet af (108 steken)

Toer 11: 1l (telt niet als een steek), 3v in volgende steek, * 1v in 
de volgende 8 steken, 1hstk in midden van de picot bovenop 
het blaadje gehaakt in toer 6, sla volgende steek van vorige 
toer over, 1v in de volgende 8 steken, 3v in volgende steek; 
herhaal van * tot eind, laat de laatste 3v weg bij de laatste 
herhaling, sluit met hv, hecht af (120 steken)
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Werk je draadjes weg
Plaats een stekenmarkeerder in de hoeksteken (middelste steek 
van 3v) waar nodig.

Ongeblokt – 19,5 cm breed bij het breedste punt

Motieven aan elkaar haken
Je kunt vast een kant van de motief vastmaken aan je deken, 
als je dit wilt doen, hecht dan niet af aan het eind van de 
laatste toer. 

Gebruik 4mm haaknaald & gebruik het diagram met de 
layout als referentie, 1l, houd het correcte motief voor je met 
de goede kant naar beneden, 1v in middelste v van 3v-groep 
in de hoek & dezelfde steek in het andere motief, zodat je 
haaknaald door 2 steken steekt, 1v in de steken, haak 1v in alle 
tegenover elkaar liggende steken tot je bij de v in de hoeken 
bent, haak de laatste v in de middelste steek van de hoek, 
hecht af. 

Herhaal voor alle 4 de motieven

Om de andere kant van je motief vast te maken
Gebruik Black & 4mm haaknaald & gebruik het diagram 
met de layout als referentie, houd het correcte motief voor 
je met de goede kant naar beneden, hecht de draad aan in 
de hoeksteken van beide motieven met 1l, haak 1v in alle 
tegenover elkaar liggende steken tot je bij de v in de hoeken 
bent, haak de laatste v in de middelste steek van de hoek, 
hecht af.
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