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Patroon 2 – Rood en Crème Kleurige Band
De rood en crèmekleurige band…ik heb verschillende variaties in verschillende kleuren gehaakt voor dit 
onderdeel van de Carousel, maar uiteindelijk kon het niet anders dan rood en crème worden; de echte 

iconische carousel uitstraling.

Toen mijn zoon de Batik versie van de Carousel zag zei hij dat het hem deed denken aan de Ronde Tafel 
van koning Arthur. Ik heb hier vervolgens wat onderzoek naar gedaan en ja, hij had gelijk, het lijkt er 
inderdaad op. Dus een tweede optie kwam naar voren; Green en Cream in Special kleuren of Olive  

en Cream in Batik. Check deze link om koning Arthur’s ronde tafel te bekijken die aan de muur hangt in  
de Great Hall in Winchester.

Hoe zou ik de band maken…ik heb geprobeerd om met een tapestry steek te werken, maar het rood 
scheen teveel door de crèmekleur en andersom, dus ik was terug bij af en ging weer aan de slag met  

mijn schetsboek. 

Uiteindelijk vond ik de methode met losse lapjes, zoals het patroon nu is, het makkelijkste om te haken en 
heb vervolgens een goudkleur toegevoegd om een decoratieve ribbel te maken bij het aan elkaar zetten. 

Deze steek voelt een beetje als free form haken…maar met een beetje oefenen komt het goed en geeft het 
een mooi detail aan dit gedeelte van de deken. Het is waarschijnlijk het moeilijkste gedeelte van de Carousel.

Patroon 2 – Rood en Crème Kleurige Band – maak er 8 met Lipstick (Cherry) en 8 met Cream (Cream)

MATERIALEN
4mm haaknaald
Stekenmarkeerders

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

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
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.

WAARSCHUWING-COPYRIGHT Op deze publicatie rust copyright. Het is gratis ter beschikking gesteld. Maak a.u.b. geen veranderingen in het patroon. Het doorverkopen van gratis  
Stylecraft patronen, in welke vorm dan ook, is verboden. Kijk hier voor informatie over het beleid m.b.t het delen van gratis Stylecraft patronen: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/copyright.htm

Gebruikte Special DK Kleuren: Gebruikte Batik Kleuren:

1246
Lipstick

1005
Cream

1823
Mustard

1094
Cherry

1900
Cream

1902
Old Gold

https://lovelyoldtree.wordpress.com/2013/12/09/the-great-hall-winchester-castle-and-king-arthurs-round-table/
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Stylecraft patronen, in welke vorm dan ook, is verboden. Kijk hier voor informatie over het beleid m.b.t het delen van gratis Stylecraft patronen: http://www.stylecraft-yarns.co.uk/copyright.htm

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 2 – Rood en Crème Kleurige Band – maak er 8 met Lipstick (Cherry) en 8 met Cream (Cream)
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METHODE
Lapjes maak er 8 met Lipstick (Cherry) en 8 met Cream (Cream)

Opmerking: Sommige toeren zijn dik gedrukt om je te helpen 
bij het herkennen van de toeren waar we meerderen. 

Basis toer: Gebruik Lipstick (Cherry) of Cream (Cream) en 
4mm haaknaald en haak 11l.

Toer 1: 1stk in 3e l vanaf je haaknaald, 1stk in de volgende 8l, 
keer om. [10stk]

Toer 2: 2l (telt overal als 1stk), 1stk in volgende 8 steken, 1stk 
in de laatste steek, keer om. [10stk]

Toer 3: 2l, 1stk in dezelfde steek (dit is de meerdering), 1stk 
in de volgende 8 steken, 1stk in de laatste steek, keer om. 
[11stk]

Opmerking: Je hebt nu je eerste meerdering gehaakt, markeer 
deze kant van je lapje zodat je onthoudt aan welke kant je de 
gemeerderde steek haakt bij elke 2 toeren

Toer 4: 2l, 1stk in volgende steek, 1stk in de volgende 8 steken, 
1stk in de laatste steek, keer om. [11stk]

Toer 5: 2l, 1stk in dezelfde steek, 1stk in de volgende 9 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [12stk]

Toer 6: 2l, 1stk in volgende steek, 1stk in de volgende 9 steken, 
1stk in de laatste steek, keer om. [12stk]

Toer 7: 2l, 1stk in dezelfde steek, 1stk in de volgende 10 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [13stk]

Toer 8: 2l, 1stk in de volgende steek, 1stk in de volgende 10 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [13stk]

Toer 9: 2l, 1stk in dezelfde steek, 1stk in de volgende 11 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [14stk]

Toer 10: 2l, 1stk in de volgende steek, 1stk in de volgende 11 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [14stk]

Toer 11: 2l, 1stk in dezelfde steek, 1stk in de volgende 12 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [15stk]

Toer 12: 2l, 1stk in de volgende steek, 1stk in de volgende 12 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [15stk]

Toer 13: 2l, 1stk in dezelfde steek, 1stk in de volgende 13 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [16stk]

Toer 14: 2l, keer om, 1stk in de volgende steek, 1stk in de 
volgende 13 steken, 1stk in de laatste steek. [16stk]

Toer 15: 2l, 1stk in dezelfde steek, 1stk in de volgende 14 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [17stk]

Toer 16: 2l, 1stk in de volgende steek, 1stk in de volgende 14 
steken, 1stk in de laatste steek, keer om. [17stk]
Hecht af en werk draadjes weg.

Mustard (Old Gold) aan elkaar haken
Haak de 16 lapjes af (8 met rood, 8 met crème), daarna ga je ze 
aan elkaar haken met Mustard (Old Gold) in paren van 2 lapjes 
aan elkaar en vervolgens haak je de paren weer aan elkaar tot 
een complete cirkel.

   

Plaats een rood lapje en een crèmekleurig lapje naast elkaar 
met de rechte kanten naar elkaar toe. Hecht Mustard (Old 
Gold) aan in de eerste steek van het rode lapje met 1l (zie 
foto en opmerking hieronder), hv in de eerste steek van 
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het crèmekleurige lapje, *1v in het rode lapje, hv in het 
crèmekleurige lapje, hh vanaf * tot je 2 lapjes aan elkaar zitten. 

Check regelmatig of dezelfde toeren aan elkaar zitten en of je 
nog hetzelfde aantal toeren te gaan hebt. 

Opmerking: Deze ribbel steek komt niet heel nauwgezet, het 
is bijna free form haken, je moet alleen de tegenover elkaar 
liggende toeren van elk lapje in de gaten houden. Er zijn 
ongeveer 25v/hv nodig om je lapjes aan elkaar te haken. 

 
Opmerking: wanneer je de eerste steek uitkiest…kies dan de 
steek die helemaal onderaan het lapje valt, anders krijg je geen 
rechte rand. 
Haak de lapjes eerst in paren aan elkaar en haak daarna alle 
paren aan elkaar om een cirkel te vormen. 

Wanneer alle lapjes aan elkaar gehaakt zijn en een cirkel 
vormen kun je het lapje van het middelste motief (deel 1 van  
de CAL) toevoegen op dezelfde manier met de ribbel steek  
van v/hv.

Hecht Mustard (Old Gold) aan in een willekeurige 3l-ruimte op 
de hoek van het middelste motief en haak 1l, hv in de mustard 
ribbel van de cirkelrand, *1v in de volgende steek van het 
middelste motief, dan hv in de volgende l-ruimte tussen steken 
van de cirkelrand, hh van * tot de volgende hoek. 1 zijde van 
het middelste motief komt precies overeen met 1 paar (rood en 
crème) van de cirkelrand

 

Start de tweede kant van het middelste motief op dezelfde 
manier in de 3l-ruimte van de hoek waar je hiervoor bent 
geëindigd. 
Werk van de steken in het middelste motief naar de l-ruimtes 
tussen de cirkelrand en de ribbels, elk paar (1 rood, 1 crème) 
komen overeen met 1 zijde van het middelste motief. 

  

     
Het zal wat bobbelen en golven hier en daar, maar dit trekt 
straks glad met wassen of blokken.
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