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Welkom bij de start van de Stylecraft Carousel Deken Crochet Along ontworpen door Sue Pinner.  
Je kunt Special DK garen gebruiken voor een deken met heldere kleuren of Batik DK voor een  

vintage uitstraling. Een volledige lijst met de kleuren die je nodig hebt voor de CAL vind je op onze 
website: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet.htm

De komende paar maanden worden er 6 patronen gepubliceerd. Schrijf deze data vast in je agenda:  
13 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november en 15 november. Let op dat er  

tussen publicatie van de eerste twee patronen maar 1 week zit en er daarna om de week een patroon 
wordt gepubliceerd.

Aan het begin van elk patroon vind je een lijst met de kleuren en materialen die je nodig hebt. We 
zullen ook altijd de afkortingenlijst van de haaktermen toevoegen aan elk patroon.

Voor algemene tips & trucs verwijzen we je graag door naar het Crochet Along Introductie pdf-bestand 
die je hier terug kunt vinden: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet.htm

Middelste Motief
Ik ben geïnspireerd door draaimolens en circussen die ik bezocht tijdens mijn jeugd en ik heb enorm 

veel plezier gehad met het ontwerpen van dit project het afgelopen jaar. 

Ik heb het project ontworpen met veel verschillende vormen; vijfhoeken, zeshoeken, achthoeken  
en een aantal uitdagende steken. De kleuren zijn een aantal keer veranderd…het is zo moeilijk om een 

keuze te maken uit 80+ verschillende Special DK kleuren, vind je ook niet? We hebben vervolgens 
besloten om het prachtige NIEUWE BATIK DK als alternatief aan te bieden en toen de kleuren weer 

veranderd. Ze komen niet helemaal perfect overeen met de Special DK kleuren, maar ik wilde  
graag een variant maken met heldere kleuren voor kinderen of het kind in ons allen en een variant  

met een vintage uitstraling in Batik. 

Ik hoop dat je net zo verliefd bent op de Carousel deken als ik en ik kijk er enorm naar uit om al jullie 
eigen unieke (kleuren) variaties van de Carousel deken voorbij te zien komen.

Laten we beginnen…

MATERIAAL
4mm haaknaald 

AFMETING
Het motief heeft een afmeting van 30cm bij het breedste punt

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
dstk  dubbel stokje
l  losse(n)
hh  herhaal
l-ruimte  lossenruimte
mm  millimeter(s)
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.

Omgaan met draadjes afhechten 
Ik raad altijd aan om je draadjes weg te werken tijdens het 
haken van je project; het is fijn dit aan het einde van het 
project niet meer te hoeven doen.
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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 – Middelste Motief (maak er 1)

Gebruikte Special DK Kleuren: Gebruikte Batik Kleuren:

1246
Lipstick

1823
Mustard

1003
Aster

1094
Cherry

1902
Old Gold

1914
Indigo

1711
Spice

1068
Turquoise

1263
Citron

1903
Coral

1909
Teal

1901
Biscuit



Wissel van kleur bij elke toer zoals aangegeven staat; 
Special DK kleuren worden eerst vermeld en de Batik DK 
kleuren tussen haakjes. Het helpt altijd om te zien hoe je 
project er uit moet komen te zien voordat je start vind ik.

METHODE
Gebruik Lipstick (Cherry), sla de draad 10 keer om je vinger, 
haal het van je vinger af maar houd goed vast. Dit is een oude 
Ierse techniek om wat dikte te krijgen in Ierse haakprojecten...
en een van mijn favoriete manieren om vanuit het midden te 
starten. 
Haal de draad waar je mee gaat haken met je 4mm haaknaald 
door de ring. Haak 1l om vast te zetten.

Toer 1: 16v in de ring, haak dan een tweede toer met 16v over 
de eerste toer, sluit met hv, hecht af. [16v]

Opmerking: Als je het moeilijk vindt om de ring netjes te 
krijgen helpt het misschien om 14v in de eerste toer te haken 
en daarna 16v er omheen te haken. Trek je steken niet te strak 
aan, maar trek de lussen wat hoger op, met wat oefenen moet 
het lukken.

Toer 2: Gebruik Mustard (Old Gold) hecht aan in een 
willekeurige v en haak 2l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 
2stk in elke steek tot het eind, sluit met hv in 2e begin losse, 
hecht af. [32 steken]

Opmerking: Even een opmerking over de VRESELIJKE 
DRAADJES...hecht ze alsjeblief alvast af tijdens het haken en 
werk ze gelijk weg of haak ze mee met het patroon, het gaat 
je zoveel genoegdoening geven wanneer je deken af is en je 
GEEN DRAADJES MEER HOEFT AF TE HECHTEN!

Opmerking voor Toer 3: 5dstk Popcorn steek. Dit is mijn 
methode voor het haken van een Popcorn steek, ik heb het 
ook wel eens beschreven zien staan als de LUIE METHODE...
grapjassen! Ik zag nooit het nut van je haaknaald uit de 
steek halen om het er later weer in te haken om de steek af 
te maken via de traditionele methode, wanneer je werk keren 
eigenlijk veel makkelijker is.

Toer 3: Gebruik Aster (Indigo) hecht aan in willekeurige 
ruimte tussen 2 paar stk en haak 3l (telt als 1dstk, 4dstk in 
dezelfde ruimte, keer je werk en haak hv in de achterkant van 
je 1e dstk, 3l, keer om en houd de goede kant voor, *5dstk in 
volgende ruimte tussen twee paar stk, keer motief om en haak 
hv onder de 3l, keer motief om en houd de goede kant voor, 
3l, hh van * 14 keer, sluit met hv bovenop 1e popcorn, hecht af. 
[16 popcorns]
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Toer 4: Gebruik Spice (Coral) hecht aan in willekeurige 
3l-ruimte en haak 4l (telt als 1v en 3l), 1v in dezelfde l-ruimte, 
*(3stk, 3l, 3stk) in volgende 3l-ruimte, (1v, 3l, 1v) in volgende 
3l-ruimte, hh van * 6 keer, (3stk, 3l, 3stk) in laatste 3l-ruimte, 
sluit met hv in 1e begin losse, hecht af. [8 punten, 8 kleine 
lussen]

Toer 5: Gebruik Turquoise (Teal) hecht aan in willekeurige 
3l-punt en haak 4l (telt als 1v en 3l), 1v in dezelfde l-ruimte, 
*(3dstk, 3l, 3dstk) in volgende 3l-lus, (1v, 3l, 1v) in volgende 
3l-punt, hh van * 6 keer, (3dstk, 3l, 3dstk) in laatste 3l-lus, sluit 
met hv in 1e begin losse, hecht af.
[8 punten, 8 kleine lussen]

Toer 6: Gebruik Citron (Biscuit) hecht aan in willekeurige 
3l-punt en haak 6l (telt als 1v en 5l), *1v in volgende 3l-lus, 5l, 
1v in volgende 3l-punt, 5l, hh van * 6 keer, 1v in laatste 3l-lus, 
sluit met hv in 1e 5l-lus. [16 lussen]

Opmerking: Het kan zijn dat je werkje nu wat gaat trekken, dit 
komt goed en zal weer plat worden nadat je de volgende paar 

toeren hebt gehaakt, dus maak je geen zorgen. Het is altijd 
tricky bij het ontwerpen van een motief, de lossen kunnen 
wat strakker zijn dan de bedoeling, maar de steken die erna 
volgen rekken de lossen uit en laten de toer groeien.

Toer 7: 2l (telt als 1stk), 4stk in dezelfde 5l-lus, *5stk in 
volgende 5l-lus, 2l, 5stk in volgende 5l-lus, hh van * 6 keer, 
5stk in laatste 5l-lus, 2l, sluit met hv in 2e begin losse, hecht af. 
[10stk aan elke kant]

Opmerking: Hier ga je het decoratieve midden veranderen in 
een traditionele achthoek.

Toer 8: Gebruik Mustard (Old Gold) hecht aan in willekeurige 
2l-ruimte en haak 4l (telt als 1stk en 2l), 1stk in dezelfde l-ruimte, 
1stk in de volgende 10 steken, *(1stk, 2l, 1stk) in volgende 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 10 steken, hh van * 6 keer, sluit 
met hv in 2e begin losse, hecht af. [12stk aan elke kant]

Toer 9: Gebruik Spice (Coral) hecht aan in willekeurige 
2l-ruimte en haak 4l (telt als 1stk en 2l), 1stk in dezelfde l-ruimte, 
1stk in de volgende 12 steken, *(1stk, 2l, 1stk) in volgende 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 12 steken, hh van * 6 keer, sluit 
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met hv in 2e begin losse, hecht af. [14stk aan elke kant]

Toer 10: Gebruik Aster (Indigo) hecht aan in willekeurige 
2l-ruimte en haak 4l (telt als 1stk en 2l), 1stk in dezelfde l-ruimte, 
1stk in de volgende 14 steken, *(1stk, 2l, 1stk) in volgende 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 14 steken, hh van * 6 keer, sluit 
met hv in 2e begin losse, hecht af. [16stk aan elke kant]

Toer 11: Gebruik Lipstick (Cherry) hecht aan in willekeurige 
2l-ruimte en haak 5l (telt als 1stk en 3l), 1stk in dezelfde l-ruimte, 
1stk in de volgende 16 steken, *(1stk, 3l, 1stk) in volgende 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 16 steken, hh van * 6 keer, sluit 
met hv in 2e begin losse, hecht af. (18stk aan elke kant]
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