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Tegenwoordig beschouwen we het als iets vanzelfsprekends 
dat er sinaasappels te koop zijn, onze fruitschalen en 
supermarkten liggen er vol mee, maar honderd jaar geleden 
waren ze voor veel mensen nog een luxe. Sinaasappels, 
mandarijnen en clementines komen vaak voor op de behang- 
en stoffendessins van Morris en Co en ook op May’s 
borduurontwerpen zijn ze opvallend vaak te zien. Op de 
Melsetter geborduurde wandkleden, die de voornaamste 
inspiratiebron vormen van dit CAL-project, staan in het 
midden prachtige sinaasappelbomen, dus toen ik aan dit 
project begon, wist ik meteen dat ik een motief wilde maken 
waarin de sinaasappel, in gestileerde vorm, centraal staat. 

Ik ben echt in mijn nopjes met hoe deze Clementine-motieven 
zorgen voor evenwicht in het patroon en ik vond ze heel leuk 
om te ontwerpen en te haken. Je moet 5 van deze motieven 
maken en daarnaast nog 4 toeren haken aan de 8 Acanthus-
motieven. Bij de Clementine-motieven wordt de techniek 
‘Surface Crochet’ (=oppervlakte haken/tamboereren) 
toegepast. Je kunt via onderstaande link naar mijn website 
gratis een document downloaden, waarin deze techniek 
wordt uitgelegd. Je kunt er ook voor kiezen deze 
haaktechniek te vervangen door kettingsteken te borduren.

https://www.janiecrow.com/uploads/1/2/3/4/123413584/
surface_crochet_janie_crow.pdf

Alle  vierkante motieven in dit project eindigen met 
hetzelfde aantal steken op de rand, maar de maten kunnen 
enigszins verschillen. Maak je geen zorgen – ze zijn zo 
ontworpen dat het allemaal uiteindelijk, wanneer de deken in 
elkaar wordt gezet, prima gaat passen! 

Een compleet Clementine-motief meet 14.5 x 14.5cm in de 
Life DK & Batik versie en 13 x 13cm in de Naturals – 
Bamboo + Cotton versie.

Op 9 juni staat het volgende deel online. 

Deel 3  |  Clementine
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GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:

Life DK: 100g – 298m, 
75% Premium Acryl, 25% Wol.

Batik: 50g – 138m, 
80% Premium Acryl, 20% Wol.

2446
Caramel

2311
Fern

2445
Parchment
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GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:

Naturals – Bamboo + Cotton: 100g – 250m, 
60% Bamboe, 40% Katoen.

AFKORTINGEN

NOTITIES:
Alle toeren van dit motief worden met de GK naar je toe gehaakt.

De halve vaste (hv) aan het eind van een toer wordt óf in de 
volgende steek gemaakt óf in de derde losse van de 3l aan het 
begin van de toer.

Afhechten en aanhechten  
Je krijgt een veel mooiere kleurenwissel als je eerst de toer 
helemaal afmaakt en afhecht, in plaats van de kleur te wisselen 
in de laatste steek. Als je aan het einde van een toer sluit met 
een halve vaste kan deze lijken op een steek. Let dus goed op 
bij het tellen van de steken en het haken van de volgende toer 
dat je de halve vaste niet meetelt.

Draadjes wegwerken
Ik hecht de draadjes meestal gelijk af tijdens het project – het 
maakt de afwerking op het eind een stuk makkelijker en sneller. 
Meteen je draadjes wegwerken betekent ook: minder kans op 
het missen van steken of op afwijkingen in de stekenverhouding.

1903
Coral

Materiaal
Haaknaalden 4mm & 4.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

7157
Canyon

7161
Peach

7161
Umber

7156
Thyme

7160
Night

Materiaal
Haaknaalden 3.5mm & 4mm 
Wolnaald
Steekmarkeerders

Voor beide Kleurversies. 
(Naturals - Bamboo + Cotton versie tussen haakjes).

1915
Graphite

2319
Cranberry

2346
Blue Haze 

used for (X) 
stitch

Goede Kant GK
Achterkant AK
losse l
lossen-ruimte l-ruimte
halve vaste hv
steken-ruimte s-ruimte
steek/steken st/stn
vaste v
half stokje hstk
stokje stk
dubbel stokje dstk
2 vasten samengehaaktt 2v-sam
3 vasten samengehaaktt 3v-sam
2 stokjes samengehaakt 2stk-sam
3 stokjes samengehaakt 3stk-sam
3 dubbele stokjes samengehaakt 3dstk-sam
Maak een Bobbel MB
Spike vaste (verlengde vaste) SPv
Maak een Popcorn MP



METHODE (maak er 5)
Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur Caramel (Peach) 
haak 4l, sluit met hv tot een ring.

Basistoer: 1l (telt niet als st), 8v in de ring, sluit met hv. (8stn)

Notitie: om het ontstaan van een gat tussen de steken te 
vermijden, is de beschrijving/werkwijze van de volgende toer 
anders dan normaal.

Toer 1: 3l (telt als 1stk), 1stk in st aan de basis van de 3l, 2stk 
in elk van volgende 3stn, 1stk in volgende st, 2stk in elk van 
volgende 3stk, 1stk in de st gemaakt in eerste st (dit is de hv 
van vorige toer), sluit met hv, hecht af. (16stn)

Toer 2: Gebruik Coral (Canyon) hecht aan met 1l + 2l (telt als 
1stk) in een willekeurige st, 1stk in dezelfde st, 2stk in elke st 
tot eind, sluit met hv. (32stn)

Toer 3: 1l (telt niet als st), * 2v in volgende st, 1v in volgende 
st; herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv, hecht af. (48stn)

Afmeting circa: 7cm op het breedste punt. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 6.5cm)

Toer 4: Gebruik Graphite (Night) hecht aan met 1l (telt niet 
als st) in een willekeurige st, 1v in dezelfde st, 1v in volgende 
st, * 6l, haak nu terug in deze net gemaakte 6l, sla volgende l 
over, 1v in elk van volgende 5l, haak nu verder in de stn van 
vorige toer, 1v in volgende 6stn, 4l, haak nu terug in de net 
gemaakte 4l, sla volgende l over, 1v in elk van volgende 3l, 
haak nu weer verder in de stn van vorige toer, 1v in volgende  
6stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 2v van laatste herhaling 
weg, sluit met hv, hecht af. (4 lange steeltjes & 4 korte steeltjes 
met 6stn tussen de steeltjes)

Notitie: Maak je geen zorgen als je steeltjes omkrullen – zoals 
je kunt zien op de foto is dat heel normaal.

Toer 5: Gebruik Fern (Thyme) sla 2 stn over na een willekeurig 
kort steeltje, hecht aan met 1l (telt niet als st), 1v in dezelfde st, 
1v in volgende st, * sla 2 stn over, haak nu in de onderkant van 
de basis-lossentoer van volgende lange steeltje 1stk in  
volgende 3stn, 1hstk in volgende st, 1v in volgende st, 3v in 
overgeslagen l op top van steeltje, haak nu in de volgende kant 
1v in volgende st, 1hstk  in volgende st, 1stk in volgende 3stn, 
sla 2 stn over, 1v in volgende 2stn, sla 2 stn over, haak nu in de 
onderkant van de basis-lossentoer van het volgende korte 
steeltje 1stk in volgende st, 1hstk in volgende st, 1v in volgende 
st, 3v in overgeslagen l op top van steeltje, haak nu in volgende 
kant 1v in volgende st, 1hstk in volgende st, 1stk in volgende st, 
sla 2 stn over, 1v in volgende 2 stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 
2v van laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (16v – 4 
grote blaadjes & 4 kleine blaadjes)

Afmeting circa: 14.5 cm gemeten van top van blaadje naar top 
van blaadje. (Naturals – Bamboo + Cotton 13.5cm)
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Toer 6: Gebruik Parchment (Night) hecht aan met 1l (telt niet 
als st) in de eerste v van de 2v vóór een willekeurig groot 
blaadje, 1v in dezelfde st, 1v in volgende st * vouw het 
volgende blaadje naar voren en haak erachter in de stn van 
Toer 4 (Graphite) (Night) 1stk in volgende overgeslagen 2stn, 
2l, sla steeltje over, haak in de stn van Toer 4 (Graphite) 
(Night) 1stk in volgende overgeslagen 2stn, haak nu weer in de 
stn van vorige toer (Fern) (Thyme) 1v in volgende 2stn tussen 
de blaadjes; herhaal vanaf * tot eind, laat 2v van laatste herhaling 
weg, sluit met hv. (48stn & 8 l-ruimtes)

Toer 7: 1l (telt niet als st), 2v in st aan de basis van 1l, * 1v in 
volgende st, 3l, sla 2stk over, [1stk, 3l, 1stk] in l-ruimte achter het 
volgende grote blaadje, 3l, sla 2stk over, 1v in volgende st, 2v in 
volgende st, 1v in elk van volgende 2stk, 2v in l-ruimte achter 
het volgende kleine blaadje, 1v in elk van volgende 2stk, 2v in 
volgende st; herhaal vanaf * tot eind, laat 2v van laatste 
herhaling weg, sluit met hv. (48v, 8stk & 12 l-ruimtes) 

Toer 8: 1l (telt niet als st) 1v in volgende 2stn, * 3v in volgende 
l-ruimte, 2l, [1stk, 3l, 1stk] in volgende l-ruimte, 2l, 3v in volgende 
l-ruimte, sla volgende st over, 1v in volgende 11stn; herhaal 
vanaf * tot eind, laat 2v van laatste herhaling weg, sluit met hv. 
(68v, 8stk & 12 l-ruimtes)

Toer 9: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 4stn, * 3v in volgende 
l-ruimte, 2v in volgende l-ruimte, 1v in middelste st van 
3v-groepje op de top van volgende grote blaadje van Toer 5 
(Fern) (Thyme), 2v in volgende (zelfde) l-ruimte, 3v in 
volgende l-ruimte, sla volgende st over, 1v in volgende 3stn, 
2v-sam, 1v in volgende 6stn, ** 2v-sam, 1v in volgende 3stn; 
herhaal vanaf * tot eind, eindig laatste herhaling bij **, sla 
volgende st over, sluit met hv. (100stn)
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Toer 10: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 8stn, * [1hstk, 1stk, 
1hstk] in volgende st (dit is de st in de top van het blaadje van 
vorige toer), 1v in elk van volgende 12stn, hv in middelste st 
van  3v-groepje in de top van het volgende kleine blaadje van 
Toer 5 (Fern) (Thyme), haak nu weer in de stn van vorige toer 
1v in elk van volgende 12stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 8v 
van laatste herhaling weg, sluit met hv. (112stn)

Toer 11: 1l (telt niet als st), 1v in elk van volgende 8stn, * 3v in 
volgende st, 1v in volgende 13stn, sla hv in de top van het 
kleine blaadje van vorige toer over, 1v in elk vn volgende 
13stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 8v van laatste herhaling 
weg, sluit met hv, hecht af. (116stn)

Afmeting circa: 14.5 x 14.5cm. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 13 x 13cm)

Markeer elke hoek, 28stn tussen de steekmarkeerders.

Gebruik haaknaald 4.5mm (4mm) en kleur Coral (Canyon) 
haak met de Surface Crochet techniek om Toer 2.

Gebruik haaknaald 4.5mm (4mm) en kleur Cranberry 
(Umber) haak met de  Surface Crochet techniek om Toer 3. 

Gebruik kleur Blue Haze (Night) en een wolnaald, borduur 
een groot kruis (X) op het midden van het motief.

Werk de draadjes weg.

Maak nog 4 dezelfde.

Aan elkaar zetten: Met AK naar je toe, haaknaald 4mm 
(3.5mm) en kleur Parchment (Night), neem de afbeelding 
van de layout als leidraad; zet de motieven aan elkaar door 
vanaf de achterkant vasten te haken in alle steken, ook in de 
gemarkeerde hoeksteken; zorg daarbij steeds dat de steken 
mooi tegenover elkaar liggen. Sommige hoeksteken zullen nu 
meer dan eens gebruikt worden. (Frame van 16 motieven, 1 
Clementine-motief zal op het eind van Deel 5 aangezet 
worden)

Opmerking: Ik raad je aan de motieven nu nog niet te 
blocken. Tips voor wassen en blocken worden aan het eind 
van Deel 8 gegeven.
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GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:

Life DK: 100g – 298m, 
75% Premium Acryl, 25% Wol.

2346
Blue Haze

7160
Night

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:

Naturals – Bamboo + Cotton: 100g - 250m, 
60% Bamboe, 40% Katoen.

Materiaal
Haaknaald 4mm 
Wolnaald
Steekmarkeerders

Materiaal
Haaknaald 3.5mm  
Wolnaald
Steekmarkeerders

Voor beide Kleurversies. 
(Naturals – Bamboo + Cotton versie tussen haakjes).

NOTITIES:
Alle toeren van dit motief worden met de GK naar je toe 
gehaakt.

De halve vaste (hv) aan het eind van een toer wordt óf in de 
volgende steek gemaakt óf in de derde losse van de 3l aan het 
begin van de toer.
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Deel 3  |  Acanthus

2319
Cranberry

2301
Rose

7165
Rose

7161
Umber

METHODE (maak er 8)
Je haakt nu verder aan de stukken van het Acanthus-motief, 
die je in Deel 2 gemaakt hebt, als volgt: 

Toer 3: Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en Life DK kleur 
Rose (Rose) werk achterlangs de vorige toer, hecht aan met 
1l+ 2l (telt als 1stk) in de achterste lus van een willekeurige 
SPv van Toer 1 (Caramel) (Celery), 4stk in dezelfde st, 2l, sla 
2stn over, * 5stk in de achterste lus van volgende st, 2l, sla 2stn 
over; herhaal van * tot eind, sluit met hv. (20stk & 4l-ruimtes)

Let op: de foto toont de AK van het werk. 

Notitie: In de volgende toer worden de clusters (3stk-sam) 
gemaakt over 2stn: haak 1 onafgemaakt stk in volgende st en 
2 onafgemaakte stk in de daaropvolgende st..

Toer 4: 3l, 2stk-sam in volgende st (telt als 3stk-sam), * 3l, 
3dstk-sam in volgende st, 3l, hv in st aan de basis van de 3l 
om picot te maken, 3l, 3stk-sam over de volgende 2stn, 3l, sla 
volgende l-ruimte over, 3stk-sam over de volgende 2 stn; herhaal 
vanaf * tot eind, laat 3stk-sam van laatste herhaling weg, sla 
de 3l aan het begin van toer over, sluit met hv in de top van de 
2stk-sam, hecht af. (12 l-ruimtes, 12 clusters & 4 picots)

Afmeting circa: 10cm op het breedste punt. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 9cm)



Toer 5: Gebruik Cranberry (Umber) en werk achter de vorige 
toeren, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een willekeurige 
l-ruimte van Toer 3 (Life DK Rose) (Rose), 1v in dezelfde l-ruimte, 
* 6l, haak terug in de net gemaakte 6l, sla volgende l over, 1v 
in volgende l, 1hstk in volgende l, 1stk in volgende l, 1hstk in 
volgende l, 1v in volgende l, 1v in dezelfde l-ruimte van Toer 3 
(Life DK Rose) (Rose), 6l achterlangs de 5stk van Toer 3 (Life DK 
Rose) (Rose), 1v in volgende l-ruimte van Toer 3 (Life DK Rose) 
(Rose); herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling 
weg, sluit met hv, hecht af. (4 l-ruimtes & 4 smalle blaadjes)

Duw de smalle blaadjes door de l-ruimtes van Toer 4 zodat ze 
aan de voorkant van het werk komen te liggen.

Toer 6: Gebruik Blue Haze (Night) hecht aan met 1l (telt 
niet als st) in de 3l-ruimte van Toer 4 (Life DK Rose) (Rose) 
achter een willekeurig smal blaadje, 3v in dezelfde l-ruimte, * 
5v in volgende l-ruimte, 1l achterlangs picot, 5v in volgende 
l-ruimte, 3v in l-ruimte achter volgende smalle blaadje; 
herhaal vanaf * tot eind, laat 3v van laatste herhaling weg, 
sluit met hv, hecht af. (52stn & 4 l-ruimtes)

 

Afmeting circa: 10cm op het breedste punt. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 9.5cm)

Maak nog 7 dezelfde.

Opmerking: JIk raad je aan de motieven nu nog niet te 
blocken. Tips voor wassen en blocken worden aan het eind 
van Deel 8 gegeven.
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