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Patroon 3 – Vijfhoek Cirkel
Een ronde van 16 vijfhoeken…perfect voor een subtiele ronding. 

Dit is waar de Carousel moeilijker werd om te ontwerpen. Op papier had ik verschillende vormen, 
bloemen, cirkels en zeshoeken en ben wat gaan spelen met verschillende haakmotieven…ik heb er een 

doos vol van als bewijs.  

De vijfhoek is een ondergewaardeerd motief. Het krijgt een perfecte ronding wanneer je ze aan elkaar 
zet, het werd precies zoals het moest zijn. 

Ik wilde ook graag wat textuur in dit onderdeel aanbrengen en heb daarom een klein mysterieus element 
toegevoegd die ik aan het einde van deze CAL met jullie zal delen. Of ik kan het al eerder aan je 

laten zien als je besluit naar de workshop te komen bij het Stylecraft hoofdkwartier in Engeland op 13 
oktober.

MATERIALEN
4mm haaknaald

AFMETING
16 cm doorsnee bij het breedste punt

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
l  losse
hh  herhaal
l-ruimte  lossenruimte
mm  millimeter(s)
hv  halve vaste

rstka  reliëf stokje achter
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 3 – Vijfhoek Cirkel (maak er 16)

Gebruikte Special DK Kleuren: Gebruikte Batik Kleuren:

1003
Aster

1711
Spice

1263
Citron

1246
Lipstick

1068
Turquoise

1084
Magenta

1422
Aspen

1827
Fuchsia Purple

1822
Pistachio

1390
Clematis

1188
Lavender

1823
Mustard

1724
Parma Violet

1821
Grass Green

1005
Cream

1820
Duck Egg

1914
Indigo

1903
Coral

1901
Biscuit

1904
Cherry

1099
Teal

1907
Plum

1908
Sage

1905
Raspberry

1910
Pistachio

1906
Heather

1912
Violet

1902
Old Gold

1915
Graphite

1911
Olive

1900
Cream

1913
Storm
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METHOD
Haak de 16 vijfhoeken in de volgende kleuren:
Elke vijfhoek heeft 6 toeren; gebruik de eerste 5 kleuren voor 
toer 1 t/m 5 en de dikgedrukte kleur is voor de toer waarmee 
je het lapje aan de deken vast haakt.

Special DK
1: Aster, Spice, Citron, Lipstick, Turquoise, Magenta
2:  Aspen, Citron, Fuchsia Purple, Pistachio, Magenta, 

Clematis
3:  Lavender, Mustard, Aspen, Spice, Fuchsia Purple, 

Lavender
4:  Clematis, Magenta, Spice, Fuchsia Purple, Pistachio, 

Parma Violet
5: Spice, Fuchsia Purple, Pistachio, Mustard, Aspen, Aster
6:  Citron, Lavender, Magenta, Grass Green, Clematis, 

Cream
7: Mustard, Pistachio, Turquoise, Citron, Spice, Duck Egg
8:  Duck Egg, Clematis, Parma Violet, Aster, Grass Green, 

Aspen
9:  Grass Green, Aspen, Mustard, Fuchsia Purple, Citron, 

Turquoise
10:  Turquoise, Parma Violet, Lavender, Magenta, Duck Egg, 

Grass Green
11:  Pistachio, Grass Green, Aspen, Turquoise, Lipstick, 

Pistachio
12: Lipstick, Turquoise, Aspen, Grass Green, Spice, Mustard
13: Cream, Aster, Duck Egg, Clematis, Lavender, Citron
14: Clematis, Lipstick, Grass Green, Aspen, Mustard, Spice
15:  Fuchsia Purple, Cream, Pistachio, Parma Violet, Aster, 

Lipstick
16:  Parma Violet, Duck Egg, Clematis, Lavender, Pistachio, 

Fuchsia Purple

Batik DK
1: Indigo, Coral, Biscuit, Cherry, Teal, Plum
2: Sage, Biscuit, Raspberry, Pistachio, Plum, Heather
3: Violet, Old Gold, Sage, Coral, Raspberry, Violet
4: Heather, Plum, Coral, Raspberry, Pistachio, Graphite
5: Coral, Raspberry, Pistachio, Old Gold, Sage, Indigo
6: Biscuit, Violet, Plum, Olive, Heather, Cream
7: Old Gold, Pistachio, Teal, Biscuit, Coral, Storm
8: Storm, Heather, Graphite, Indigo, Olive, Sage
9: Olive, Sage, Old Gold, Raspberry, Biscuit, Teal
10: Teal, Graphite, Violet, Plum, Storm, Olive
11: Pistachio, Olive, Sage, Teal, Cherry, Pistachio
12: Cherry, Teal, Sage, Olive, Coral, Old Gold
13: Cream, Indigo, Storm, Heather, Violet, Biscuit
14: Heather, Cherry, Olive, Sage, Old Gold, Coral
15: Raspberry, Cream, Pistachio, Graphite, Indigo, Cherry
16: Graphite, Storm, Heather, Violet, Pistachio, Raspberry

EERSTE VIJFHOEK
Gebruik  kleur 1, sla de draad 10 keer om je vinger, haal het 
van je vinger af maar houd goed vast. Haal de draad waar je 
mee gaat haken met je 4mm haaknaald door de ring. Haak 1l 
om vast te zetten.

Toer 1: 15v in de ring, haak vervolgens een tweede toer van 15v 
over de eerste toer, sluit met hv, hecht af. [15v]
Gebruik een stekenmarkeerder om de eerste steek van de 15 
steken te markeren.

OPMERKING: Nogmaals, als het niet goed lukt om de basistoer 
te haken, laat dan 2 steken bij de eerste toer weg [13v] en 
haak daarna de 2e ronde met 15v er overheen. Gebruik een 
stekenmarkeerder om je te helpen met het tellen van de steken.

Toer 2: Hecht kleur 2 aan in een willekeurige steek en haak 2l 
(telt als 1stk), 1stk in dezelfde steek, 2stk in elke steek tot het 
eind, sluit met hv in 2e beginlosse. [30stk]

1

1

1

2

2
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Toer 3: Gebruik kleur 3, begin met een rstka....sla twee keer
om, steek je haaknaald vanaf achteren in de ruimte tussen
twee stk naar voren en dan door de ruimte aan de andere kant
van de twee stk terug naar achteren, sla om en haal een lus 
door beide ruimtes (3 lussen op je haaknaald), sla om en haal 
door 2 lussen op je haaknaald, sla om en haal door de laatste 2
lussen op je haaknaald, zo haak je een rstka om het eerste 
2stk-groepje van toer 2, *2l, rstka om volgende 2stk-groep, 
2l, rstka om volgende 2stk-groep, 3l (vormt een hoek), rstka 
om volgende 2stk-groep, hh vanaf * 4 keer, laat laatste rstka 
weg en eindig met 3l, sluit met hv in eerste rstka, hecht af. [5 
hoeken, 2 l-ruimtes aan elke kant]

Opmerking: Wanneer je een reliëf stokje achter haakt, trek de 
draad dan niet te strak aan, maar haak de steek ook niet te los; 
het is oefening baart kunst met deze steek.

Toer 4: Hecht kleur 4 aan in een willekeurige l-ruimte van 
een hoek en haak 2l (telt als 1stk), (2stk, 3l, 3stk) in dezelfde 
l-ruimte (vormt een hoek), 2stk in de volgende 2 l-ruimtes aan 
deze zijde, *(3stk, 3l, 3stk) in volgende 3l-ruimte (vormt een 

hoek), 2stk in de volgende 2 l-ruimtes aan deze zijde, hh vanaf 
* 3 keer, sluit met hv in 2e begin losse, hecht af. [10stk aan 
elke zijde]

Toer 5: Hecht kleur 5 aan in willekeurige l-ruimte van een 
hoek en haak 2l (telt als 1stk), (1stk, 3l, 2stk) in dezelfde 
l-ruimte (vormt een hoek), 1stk in de volgende 10 steken, 
*(2stk, 3l, 2stk) in de volgende 3l-ruimte (vormt een hoek), 1stk 
in de volgende 10 steken, hh vanaf * 3 keer, sluit met hv in 2e 
begin losse. [14stk aan elke zijde]

Opmerking: Toer 6 is de toer waarmee je het lapje gelijk aan 
je deken haakt. Een kant van elke vijfhoek wordt aan de rand 
van de cirkel gehaakt (patroon 2). Elke vijfhoek wordt ook 
vastgehaakt aan de vorige vijfhoek met een tweede zijde.

Start in een willekeurige 3l-ruimte van een hoek; dit wordt de 
punt van je vijfhoek. Steek een stekenmarkeerder in de eerste 
3l-ruimte van een hoek van de eerste vijfhoek. Het markeren 
van deze vijfhoek helpt je het startpunt terug te vinden voor 
de volgende toeren en de bijbehorende kleuren.
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Toer 6: 
Zijde 1: Hecht kleur 6 aan in een willekeurige 3l-ruimte 
van een hoek en haak 5l (telt als 1stk en 3l), 1stk in dezelfde 
l-ruimte (vormt een hoek), 1stk in de volgende 14 steken,
Zijde 2: (1stk, 3l, 1stk) in de volgende 3l-ruimte (vormt een 
hoek), 1stk in de volgende 14 steken, 
Zijde 3: 1stk in de volgende 3l-ruimte van een hoek, 1l, hv in 
eerste steek van deken (dit is de Mustard ribbel steek), (1l, 
1stk) in dezelfde 3l-ruimte van de hoek, 1stk in de volgende 
14 steken van de vijfhoek en haak hv tussen elke stk in de 
tegenoverliggende steek van je deken, 
Zijde 4: 1stk in volgende 3l-ruimte van hoek, 1l, hv in 
volgende steek van deken (dit is de Mustard ribbel steek), (1l, 
1stk) in dezelfde 3l-ruimte van hoek, 1stk in de volgende 14 
steken, 
Zijde 5: (1stk, 3l, 1stk) in volgende 3l-ruimte (vormt een hoek), 
1stk in de volgende 14 steken, sluit met hv in 2e begin losse, 
hecht af. [16stk aan elke zijde]

Opmerking: Houd voor elke vijfhoek de kleurvolgorde aan 
zoals beschreven in de kleurenlijst.

De 2e t/m de 15e vijfhoek worden allemaal aan elkaar gehaakt 
met zijde 2 en aan de deken vastgemaakt met zijde 3.

2E VIJFHOEK
Werk hetzelfde als de eerste vijfhoek tot het eind van toer 5.
Toer 6: Werk op dezelfde manier als de eerste vijfhoek, haak 
aan de deken met zijde 3, MAAR OOK aan zijde 2 van de 
eerste vijfhoek.

3E TOT 15E VIJFHOEKEN
Werk op dezelfde manier als de 2e vijfhoek, door vast te haken 
aan de deken en de vorige vijfhoek.

16E VIJFHOEK
Werk op dezelfde manier als de 2e vijfhoek, door vast te 
zetten aan zijde 2 van de vorige vijfhoek en vast te zetten aan 
de deken met zijde 3, MAAR OOK aan zijde 4 van de eerste 
vijfhoek.

Het project begint vorm te krijgen...ik hoop dat iedereen bij 
kan blijven en geniet van de Carousel tot nu toe?
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