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Sunstar Blanket

Dutch Version



About Sunstar…
Het middenstuk van deze deken ontwierp ik zo omdat ik hou van het experimenteren met 
tapestry haken en ik een sunburst (zonnestraal) patroon wilde maken.
Mijn Sun and Stars (Zon en Sterren) idee was heel letterlijk: het begon met een zon in 
de lucht – de driehoeken voegde ik toe als uitprobeersel; die vond ik leuk en om deze 
vormen te verzachten kwamen er cirkels bij die ik vond lijken op planeten. Zodoende 
werd het een zon in het midden met planeten eromheen. In mijn verbeelding zag ik de 
zon aan een nachtelijke hemel...

My Vintage…
In de tweede kleurstelling ‘My Vintage’ zijn de kleuren niet meer letterlijk en doen 
denken aan de vintage look van antieke tegels of van de verwassen kleuren van 
verschoten Oosterse tapijten. Omdat dit niet mijn gebruikelijke kleurenpalet is, was het 
zowel een fascinerende als spannende uitdaging voor mij om uit mijn comfortzone te 
stappen en ik vind het helemaal geweldig! Hoe meer ik deze kleuren gebruikte hoe meer 
ik hun pracht, diepte en raffinement waardeerde.  
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Sunstar CAL door Jo Smith
Introductie & Inspiratie door Jo Smith

Hoe mijn ontwerpen ontstaan….
Mijn inspiratie haal ik uit kleuren en vormen, zowel door de mens gemaakte als natuurlijke, overal om me heen. Ik neem dan 
foto’s van allerlei dingen: van putdeksels, metselwerk en graffiti tot aan bloemen en bladeren, om maar iets te noemen. Van 

alles eigenlijk waar op mijn weg mijn oog op valt! Ik kijk zelden ergens twee keer naar, alleen al het fotograferen ervan legt de 
beelden als het ware vast in het inspiratiebestand van mijn brein. 

Ik plan nooit vooruit om iets te ontwerpen gebaseerd op iets wat ik heb gezien. Maar achteraf begrijp ik meestal wel waar de 
inspiratie vandaan kwam. 

Ik geef ruiterlijk toe dat ik een marathonhaakster ben! Ik kan ‘s morgens aan het werk gaan met het begin van een motief en het 
in 5 of 6 kleurstellingen uitproberen voordat ik er happy mee ben. Ik begin met alle kleuren om me heen te leggen- alle die ik 
maar ‘mogelijk zou willen’ gebruiken ( tenminste 20 kleuren in verschillende tinten). Dan speel ik met die kleuren door ze bij 
elkaar te houden en ze in groepjes te schikken. Daar ga ik dan net zo lang mee door tot ik tevreden ben met wat er tevoorschijn 

komt en leg ik dat een tijdje voor me op de grond en neem er foto’s van (wat me helpt er objectiever naar te kijken).
Vaak maak ik het motief telkens opnieuw in heel veel verschillende kleur-en steekcombinaties tot het me bevalt.  

En alhoewel ik geloof dat alle kleuren goed met elkaar samen kunnen gaan, net zoals je dat in de natuur ook ziet, zijn mijn 
kleurkeuzes nooit willekeurig.

Ik heb ontdekt dat ik pas helemaal blij kan zijn met mijn kleurkeuze in een patroon als ik proeflapjes gemaakt heb. 
Het is me al dikwijls gebeurd dat ik een project bijna af had en er achter kwam dat er eigenlijk een andere kleur of tint moest in 

een eerder voltooid stuk!
Dus… tijdens deze eerste ontwerpfase komt het regelmatig voor dat ik  doorwerk tot aan het ochtendgloren als de vogeltjes 

beginnen te fluiten!

My Country Garden – Introduction & Inspiration by Heather Leal
Het is al heel lang mijn droom om in een huisje op het platteland te wonen en 
bloemen te kweken om er thuis mijn vazen mee te vullen. De tinten uitkiezen voor een 
‘kleurrecept’ om deze droom te verbeelden heeft me wekenlang met veel plezier bezig 
gehouden, terwijl ik met deze prachtige kleurtjes haakte. Ik hoop van harte dat ook jullie 
het een fantastische belevenis zullen vinden om aan de ‘haak’ te gaan met het Country 
Garden-kleurrecept.
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My Sun & Stars – Patroon & kleurstelling door Jo Smith: My Vintage – Patroon & kleurstelling door Jo Smith:

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

2 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

1904
A Batik DK

Cherry

1903
E Batik DK

Coral

2 x 50g bol van het volgende garen en de kleuren:

1907
B Batik DK

Plum

1910
K Batik DK
Pistachio

2417
B Life DK

Lily

2447
G Life DK

French Blue

2394
C Life DK

Dafodil

1909
K Batik DK

Teal

1 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

1905
A Batik DK
Raspberry

2495
H Life DK

Deep Purple

2342
H Life DK

Mint

3 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

1933
G Batik Elements DK

Krypton

2359
D Life DK

Melon

2357
F Life DK

Aqua

2323
I Life DK
Charcoal

2305
J Life DK

Cream

2416
L Life DK

Teal

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

2319
C Life DK
Cranberry

2306
D Life DK
Cardinal

2344
E Life DK
Fuchsia

2323
I Life DK
Charcoal

2305
J Life DK

Cream

2311
L Life DK

Fern

2356
F Life DK

Zing

1 x 50g bol van het volgende garen en de kleuren:
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My Country Garden – alternatieve rand & kleurstelling 
door Heather Leal

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

1067
A Special DK

Grape

1080
E Special DK

Pale Rose

1277
B Special DK

Violet

1722
G Special DK

Storm Blue

1834
F Special DK

Lincoln

1023
C Special DK

Raspberry

1820
H Special DK

Duck Egg

1725
J Special DK

Sage

1724
K Special DK
Parma Violet

1390
L Special DK

Clematis

1188
D Special DK

Lavender

1843
I Special DK
Powder Pink
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OOK DIT HEB JE NODIG
Haaknaald 4mm
Maasnaald
Schaar
Meetlint

AFMETING
4in/10cm vierkant

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
cm centimetre(s)
cont continu
dst dubbelstokje
GK goede kant
gr gram
hv halve vaste
hh herhaal
hst half stokje
l losse(n)

mm millimeter(s)
open lossenopening
s  steek/steken
st  stokje
v vaste
VK verkeerde kant
volg volgende

OPMERKINGEN:
De aangegeven hoeveelheid benodigd garen is gebaseerd op 
gemiddelden en is daarom een schatting.
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De Sunstar deken is ongeveer 122cm x 122cm. Wij kwamen 
aan deze maat door met naald 4 te haken en ons proeflapje 
van 10x10cm telde 17 stokjes en 8 toeren.

Probeer zelf uit met welke maat haaknaald jij je steken het 
mooist vindt uitkomen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je 
consequent dezelfde naald en draadspanning gebruikt, zodat 
je motieven allemaal netjes in en aan elkaar passen.

Kies je kleurstelling en volg de kleurcode daarvan het 
hele patroon door. Misschien is het handig jouw favoriete 
kleurversie te markeren, zodat je zeker weet dat je telkens de 
goede kleur gebruikt.

Het middenstuk maken
Dit gedeelte wordt steeds in het rond gehaakt.
Met naald 4 en (kleur) A vorm een ring door 5 l  te haken en te 
sluiten met een hv.

Toer 1 (GK): Met A, 3l (telt als 1st), 11st in de ring, hv in 3de l 
aan begin van toer. Tot: 12st.

Toer 2: Met B, 3l & 1st in dezelfde s, 2st in elk st, sluit met hv 
in 3de l aan begin van toer. Tot: 24st.

Toer 3: Met C, 3l & 1st in volg st, *(1st in het volg st, 2st in volg 
st), hh vanaf *, eindig laatste hh met 1st in het volg st, hv in 
3de l aan begin van toer. Tot: 36st.

Toer 4: Met D, 3l & 1st in volg st, *(1st in elk van volg 2st, 2st 
in volg st), hh vanaf *, eindig laatste hh met 1st in volg st, hv 
in 3de l aan begin van toer. Tot: 48st.

Toer 5: Met E, 3l & 1st in volg st *(1st in elk van volg 3st, 2st in 
volg st), hh vanaf *, eindig laatste hh met 1st in volg st,  hv in 
3de l aan begin van toer. Tot: 60st.

Begin het Sunstar-gedeelte
In dit gedeelte gebruiken we 2 kleuren, neem de kleur die niet 
gebruikt wordt mee aan de achterkant van het werk (opletten 
de draad niet te los of te strak te houden) en haak eromheen.

Vergeet het dus niet: haak steeds om de kleur die niet in 
gebruik is heen, zodat je deze niet ziet in je werk (Je verbergt 
de draad als het ware in de te maken steek).

Toer 6: Met C, 3l & 1st in dezelfde s, 1st in elk van volg 3st, * 
met F, 1st in volg st, met C, 2st in volg st, 1st in elk van volg 
3st, hh vanaf * eindig met F, 1st in volg st, hv in 3de l aan 
begin van toer. Tot: 72st.

Voeg de 2de kleur toe in Toer 6

De opzet van de Sunstar Toer 6

5

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



6

Toer 7: Met F, 3l, * met C, 2st in volg st, 1st in elk van volg 2st, 
met F, 1st in elk van volg 3st, hh vanaf * eindig met F, 1st in elk 
van volg 2st, hv in 3de l aan begin van toer. Tot: 84st.

Toer 8: Met F, 3l, 1st in volg st, * met C, 2st in volg st, 1st in volg 
st, met  F, 1st in elk van volg 5st, hh vanaf * eindig met F, 1st in 
elk van volg 3st, hv in 3de l aan begin van de toer. Tot: 96st.

Toer 9: Met F, 3l, 1st in volg st, * 2st in volg st, met C 1st in 
volg st, met  F 1st in elk van volg 6st, hh vanaf * eindig met F 
1st in volg 4st, hv in 3de l aan begin van de toer. Tot: 108st.

Maak van de cirkel een vierkant 

Toer 10: Met G, 1l, haak 1v in elk st en 2v in het st op de punt 
van elke volg 2 Sunrays/Zonnestralen, maar niet in die van 
elke 3de Zonnestraal, hv in eerste l. Tot: 116 s.

Toer 11: Met H, maak 1v in elke v tot het eind. Hecht af.

Markeer het middelpunt van elke 3de zonnestraal met een 
steekmarkeerder of een stukje draad in een contrasterende 
kleur. Het moeten er 4 zijn, met 28 s ertussen. De hoeken 
worden elk apart gehaakt.

Waar je steekmarkeerders moeten komen Toer 11

Hecht aan met H in 3de v rechts van een willekeurige 
steekmarkeerder.

We haken nu in rijen.

Rij 12: Haak 1v in dezelfde v, 2v overslaan, (3st, 2l, 3st) in de 
volg gemarkeerde v, 2v overslaan, 1v in volg v, 3l, 2v 
overslaan, 1v in volg v. Keer. 

Rij 13: 3l-ruimte overslaan, 1st in v aan de basis van de 3l, 1st 
in elk van volg 3st, (2st, 2l, 2st) in de 2l-ruimte, 1st in elk van 
volg 3st, 2st in volg v van vorige rij, 2v overslaan, 1v in volg v, 
3l, 2v overslaan, 1v in volg v. Keer.
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Rij 14: 1l & 1v in v aan de basis van de losse, 1st in v aan 
de basis van de 3l, 1st  in elk van volg 7st, (2st, 2l, 2st) in de 
2l-ruimte, 1st in elk van volg 6st, 1st bovenin de 3l, 2st in v 
van de vorige rij, 2v overslaan, 1v in volg v. Hecht af en hh de 
Rijen 12-14 voor de andere 3 hoeken.  

Deel 1 is klaar

Tip: Het is heel handig om gaandeweg gelijk de draadjes weg 
te werken, dan hoeft je dat niet allemaal op het eind te doen.
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