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Deel 4  |  Purple Aster & Acanthus

De Fruit Garden CAL



Oké, ik moet toegeven dat dit motief niet erg lijkt op een 
echte Aster! In het begin heb ik wel geprobeerd de vele, 
smalle blaadjes van een Aster na te bootsen met mijn 
haakwerk, maar dat werd zo ingewikkeld dat ik het ontwerp 
vereenvoudigd heb en toen ontstond deze bloem, waarvan 
de laatste toer een ruche vormt. Er komen veel gestileerde 
bloemen voor op het werk van May Morris, dus ik hoop 
dat jullie het ermee eens zijn dat haar ontwerpstijl terug te 
zien is in mijn abstracte motieven!

Ik vind dit deel echt geslaagd, want ik hou van picots maken. 
Het is wel even een slag om ze mooi te krijgen – de truc is 
om de halve vaste aan de basis van de steek in meer dan 
één lus te haken. Ik gebruik altijd de bovenste lus van de 
losse én een lus van het v-tje eronder. 

Je moet 4 van deze motieven maken en ook weer 5 toeren 
haken aan de 8 Acanthus-motieven.

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! 

De Paarse Aster-motieven meten als ze klaar zijn  
15 x 15cm in de Life DK & Batik versie. In de  
Naturals – Bamboo + Cotton versie meten ze 13.5 x 
13.5cm.

Op 23 juni staat het volgende deel online. 
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Deel 4  |  Paarse Aster
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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

2

De ware kleuren van het garen in dit patroon worden zo dicht mogelijk benaderd, maar vanwege technische beperkingen tijdens het fotograferen en afdrukken kunnen er minimale 
verschillen ontstaan. © Jane Crowfoot 2020 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.Commercieel gebruik 

van zowel de patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.

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.

Materiaal
Haaknaalden 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

7161
Peach

7143
Seafoam

7161
Umber

7156
Thyme

7160
Night

Materiaal
Haaknaalden 3.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

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

1915
Graphite

2319
Cranberry

2301
Rose

1918
Mint

1906
Heather

7160
Raisin

7165
Rose

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 4)
Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur Fern (Thyme) haak 
4l, sluit met hv tot een ring.

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

Toer 1: Gebruik Caramel (Peach) hecht aan met 1l (telt niet 
als st) in een willekeurige st, 2v in dezelfde st, 2v in elke st tot 
eind, sluit met hv, hecht af. (16stn) 

Toer 2: Gebruik Mint (Seafoam) hecht aan met 1l + 2l (telt 
als 1stk) in een willekeurige st, * 2stk in volgende st, 1stk in 
volgende st; herhaal vanaf * tot eind, laat 1stk van laatste 
herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (24stn)

Afmeting circa: 4cm op het breedste punt. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 3.5cm)  

Toer 3: Gebruik Cranberry (Umber) hecht aan met 1l (telt niet 
als st) in een willekeurige st, [1v, 1hstk] in dezelfde st, * [1hstk, 
1v] in volgende st, 1l, sla volgende st over, [1v, 1hstk] in volgende 
st; herhaal vanaf * tot eind, laat [1v, 1hstk] van laatste 
herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (32stn & 8 l-ruimtes)

Toer 4: Gebruik Life DK Rose (Rose) en haak om de vorige 
toer heen, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een willekeurige 
overgeslagen st van Toer 2 (Mint) (Seafoam), 1v in dezelfde st, 
* 4l, sla 4stn over, haak weer om de vorige toer heen 1v in de 
volgende overgeslagen st van vorige toer; herhaal vanaf * tot 
eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (8v & 8 
l-ruimtes)

Toer 5: hv in volgende l-ruimte, 1l (telt niet als st), 5v in dezelfde 
l-ruimte, [1l, 5v in volgende l-ruimte] 7 maal, 1l, sluit met hv, 
hecht af. (40stn & 8 l-ruimtes) 

Afmeting circa: 7.5cm op het breedste punt. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 6.5cm)

Toer 6: Gebruik Heather (Raisin) hecht aan met 1l (telt niet 
als st) in een willekeurige l-ruimte, 1v in dezelfde l-ruimte, * 1v 
in volgende st, 3l, hv in st aan de basis van de 3l om picot te 
maken, 1v in volgende 2stn, 3l, hv in st aan basis van de 3l om 
picot te maken, 1v in dezelfde st, 1v in volgende st, 3l, hv in st 
aan basis van de 3l om picot te maken, 1v in volgende st, 1v in 
volgende l-ruimte; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste 
herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (56stn & 24 picots) 
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Toer 7: Gebruik Graphite (Night) en werk achterlangs de vorige 
toer, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een willekeurige 
overgeslagen st van Toer 4 (Life DK Rose) (Rose), 1v in dezelfde 
st, 5l, * 1v in volgende overgeslagen st van Toer 4 (Life DK Rose) 
(Rose), 5l; herhaal vanaf * 5 maal, 1v in volgende overgeslagen st 
van Toer 4 (Life DK Rose) (Rose), 2l, sluit met 1stk in de v aan 
begin van toer (zo staat je haaknaald op de juiste plek voor de 
volgende toer). (8v, 1stk & 8l-ruimtes)

Toer 8: 1l (telt niet als st), 1v in de l-ruimte gevormd door de 2l 
& 1stk aan de basis van de 1l, * 6l, haak terug in de net gemaakte 
6l, sla volgende l over, 1v in elk van volgende 5l, 1v in de(zelfde) 
l-ruimte aan de basis van de 6l, 3l, 1v in volgende l-ruimte, 3l, 
1v in dezelfde l-ruimte, 3l, 1v in volgende l-ruimte; herhaal 
vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv, 
hecht af. (12 l-ruimtes & 4 bladsteeltjes)

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

Toer 9: Gebruik Fern (Thyme) hecht aan met 1l (telt niet als st) 
in de l-ruimte vóór een willekeurig bladsteeltje van vorige toer, 
1v in dezelfde l-ruimte, * sla 1v aan de basis van bladsteeltje 
over, haak in de onderkant van de basis-lossentoer van het 
volgende bladsteeltje 1stk in volgende 3 stn, 1hstk in volgende 
st, 1v in volgende st, 3v in de overgeslagen l op de top van 
bladsteeltje, haak nu in de andere kant 1v in volgende st, 1hstk 
in volgende st, 1stk in volgende 3stn, sla 1v aan de basis van 
steeltje over, 2v in volgende l-ruimte, 3l, 1v in volgende l-ruimte, 
3l, 2v in volgende l-ruimte; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van 
laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (8 l-ruimtes & 4 
blaadjes)

Afmeting circa: 15cm op het breedste punt (diagonaal). 
(Naturals – Bamboo + Cotton 13.5cm) 

Toer 10: Gebruik Parchment (Night) hecht aan met 1l + 2l 
(telt als 1stk) in de l-ruimte vóór een willekeurig blaadje van 
vorige toer, 2stk in dezelfde l-ruimte, * 1stk in volgende 2stn, 
5l achterlangs volgende blaadje, 1stk in volgende 2stn, 3stk in 
volgende l-ruimte, 1l, 3stk in volgende l-ruimte; herhaal vanaf 
* tot eind, laat 3stk van laatste herhaling weg, sluit met hv. 
(40stk & 8 l-ruimtes)

Toer 11: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 3stn, * 2v in volgende 
st, 3l, [1stk, 3l, 1stk] in l-ruimte achter volgende blaadje, 3l, 2v in 
volgende st, 1v in volgende 4stn, 1v in volgende l-ruimte, 1v in 
volgende 4stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 3v van laatste 
herhaling weg, sluit met hv. (52v, 8stk & 12 l-ruimtes)
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Toer 12: 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 blaadje van Toer 9 (Fern) 
(Thyme), 2v in volgende (dezelfde) l-ruimte, 3v in volgende 
l-ruimte, sla volgende st over, 1v in elk van volgende 12stn; 
herhaal vanaf * tot eind, laat 4v van laatste herhaling weg, 
sluit met hv. (92stn)

Afmeting circa: 13cm over het midden gemeten. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 11.5cm)

Toer 13: 1l (telt niet als st), 1v in elk van volgende 8stn, * [1hstk, 
1stk, 1hstk] in volgende st (dit is de st op de top van het blaadje 
van vorige toer), 1v in elk van volgende 22stn; herhaal vanaf * 
tot eind, laat 8v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (100stn)

Toer 14: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 8stn, * 3v in 
volgende st, 1v in volgende 24stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 
8v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (108stn)

Toer 15: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 8stn * [1hstk, 1stk, 
1hstk] in volgende st, 1v in volgende 26stn; herhaal vanaf * tot 
eind, laat 8v van laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. 
(116stn)

Afmeting circa: 15 x 15cm.  
(Naturals – Bamboo + Cotton 13.5 x 13.5cm)

Markeer elke hoek, 28stn tussen de steekmarkeerders.

Werk de draadjes weg.

Maak nog 3 dezelfde.

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.

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:

Naturals – Bamboo + Cotton: 100g - 250m (273yds), 
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 4  |  Acanthus METHODE (maak er 8)
We haken verder aan de Acanthus-motiefstukken van Deel 3, 
als volgt: 

Toer 7: Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur Mint 
(Seafoam) hecht aan met met 1l (telt niet als st) in middelste 
v van de 3v achter een willekeurig smal blaadje, 1v in dezelfde 
st, * 8l, 1v in l-ruimte achter volgende picot van Toer 4 (Life 
DK Rose) (Rose), 8l, 1v in middelste st van 3v-groepje achter 
volgende smalle blaadje; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van 
laatste herhaling weg, sluit met hv. (8v & 8l-ruimtes)

Toer 8: hv in volgende l-ruimte, 1l (tel niet als st), 11v in 
dezelfde l-ruimte, 1l, [11v in volgende l-ruimte, 1l] 7 maal, sluit 
met hv, hecht af. (88stn & 8 l-ruimtes)

Afmeting circa: 12.5cm op het breedste punt. 
(Naturals – Bamboo + Cotton 11.5cm) 

Doe een steekmarkeerder in elk van de 8 overgeslagen v 
tussen de groepjes van 11v van Toer 7 (Mint) (Seafoam). Deze 
stn worden in Toer 11 weer gebruikt.

Notitie: In de volgende toer moet je haken in stn van Toer 6 
en Toer 4 én in die van de vorige toer (Toer 8). Ook zul je 
moeten haken in de picots óf de overgeslagen l op de top van 
de smalle blaadjes en tegelijkertijd in de corresponderende 
l-ruimte.

Toer 9: Gebruik Denim (Dusk) en werk achter de 2 vorige 
toeren, hecht aan met 1l (telt niet als st) in de derde van 
5v-groepje gemaakt in de l-ruimte vóór een willekeurige 
cluster van 3dstk-sam van Toer 6 (Blue Haze) (Night), 1v in 
dezelfde st, * 5l, 1v in midden van picot van Toer 4 (Life DK 
Rose) (Rose) én tegelijk in volgende l-ruimte van vorige toer 
(Mint) (Seafoam), 5l, haak achter de vorige 2 toeren 1v in derde 
st van volgende 5v-groepje van Toer 6 (Blue Haze) (Night),  

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

2446
Caramel

2311
Fern

1918
Mint

2322
Denim

7143
Seafoam

7159
Dusk

7155
Celery



5l, 1v in overgeslagen l op de top van het smalle blaadje van 
Toer 5 (Cranberry) (Umber) én tegelijk in volgende l-ruimte 
van vorige toer (Mint) (Seafoam), 6l, haak terug in de net 
gemaakte 6l, sla volgende l over, 1v in elk van volgende 5l, hv 
in st aan basis van de 6l (1 bladsteeltje af), 5l, 1v in derde st van 
volgende 5v-groepje van Toer 6 (Blue Haze) (Night), 5l, 1v in 
het midden van picot van Toer 4 (Life DK Rose) (Rose) én 
tegelijk in volgende l-ruimte van vorige Toer (Mint) (Seafoam), 
6l, haak terug in de net gemaakte 6l, sla volgende l over, 1v in 
elk van volgende 5l, hv in st aan basis van de 6l (nog een 
bladsteeltje af), doe een steekmarkeerder in de overgeslagen l 
op de top van dit steeltje (die wordt later gebruikt), 5l, 1v in 
derde st van volgende 5v-groepje van Toer 6 (Blue Haze) 
(Night), 5l, 1v in overgeslagen l op de top van het smalle 
blaadje van Toer 5 (Cranberry) (Umber) én tegelijk in volgende 
l-ruimte (Mint) (Seafoam), 6l, haak terug in de net gemaakte 6l, 
sla volgende l over, 1v in elk van volgende 5l, hv in st aan basis 
van de 6l (derde bladsteeltje van een 3steeltjes-groep af), 5l, 1v 
in derde st van volgende 5v-groepje van Toer 6 (Blue Haze) 
(Night); herhaal vanaf * laat 1v van laatste herhaling weg, sluit 
met hv, hecht af. (16 l-ruimtes & 6 bladsteeltjes)

Toer 10: Gebruik Fern (Celery) en hecht aan met 1l (telt niet 
als st) in l-ruimte vóór het eerste bladsteeltje van een 
willekeurige set van 3bladsteeltjes, 1v in dezelfde l-ruimte, * 
haak in de onderkant van de basis-lossentoer van volgend 
bladsteeltje 1v in volgende st, 1hstk in volgende st, 1stk in 
volgende 2stn, 1hstk in volgende st, 3v in overgeslagen l op de 
top van bladsteeltje, haak verder in de andere kant 1hstk in 
volgende st, 1stk in volgende 2stn, 1hstk in volgende st, 1v in 
volgende st, 1v in volgende l-ruimte, 5l, 1v in volgende l-ruimte, 
haak in de onderkant van de basis-lossentoer van volgend 
bladsteeltje 1v in volgende st, 1hstk in volgende st, 1stk in 
volgende 2stn, 3l, hv in st aan basis van de 3l om picot te 
maken, 3l, hv in st aan basis van laatste stk, hv in volgende st, 
3l, 2stk-sam over dezelfde en volgende st (in de andere kant van 
steeltje) sla daarbij de gemarkeerde l op de top van steel over – 

duw de steekmarkeerder naar de achterkant van je werk, 3l, hv 
in de st aan basis van de 3l om picot te maken, 3l, hv in st aan 
basis van de 2stk-sam, hv in volgende st, 6l, sla 3l over, hv in 
volgende l om picot te maken, 1stk in dezelfde st, 1stk in volgende 
st, 1hstk in volgende st, 1v in volgende st, 1v in volgende 
l-ruimte, 5l, 1v in volgende l-ruimte, haak nu in de onderkant van 
de basis-lossentoer van volgend bladsteeltje, 1v in volgende st, 
1hstk in volgende st, 1stk in volgende 2stn, 1hstk in volgende st, 
3v in overgeslagen l op top van bladsteeltje, haak in de andere 
kant 1hstk in volgende st, 1stk in volgende 2stn, 1hstk in 
volgende st, 1v in volgende st, 1v in volgende l-ruimte, 5l, 1v in 
volgende l-ruimte, 3l, 1v in volgende l-ruimte, 5l, 1v in volgende 
l-ruimte; herhaal vanaf * laat 1v van laatste herhaling weg, sluit 
met hv, hecht af. (10 l-ruimtes & 6 blaadjes – 2 met picots)

 

Notitie: In de volgende toer moet je in de gemarkeerde stn 
haken, maar niet in de stn met steekmarkeerders op de top 
van de bladsteeltjes, die geplaatst zijn in Toer 9 (Denim) (Dusk).

Toer 11: Gebruik Caramel (Dusk) en werk achter de vorige 3 
toeren, hecht aan met 1l (telt niet als st) in gemarkeerde st van 
Toer 8 (Mint) (Seafoam) achter het middelste blad van een 
willekeurige set van 3blaadjes, 1v in dezelfde st, * 7l, 1v in dezelfde 
st om een lus te maken, [5l, haak voorlangs de vorige 2 toeren 3v 
in zesde st van de 11v-groep van Toer 8 (Mint) (Seafoam), 5l, haak 
achter de vorige 3 toeren 1v in volgende gemarkeerde st] 4 maal; 
herhaal vanaf * laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv, 
hecht af. (34v, 16 l-ruimtes & 2 lussen van elk 7l)

Afmeting circa: 20cm op het breedste deel – van bladpunt 
naar bladpunt. (Naturals – Bamboo + Cotton 18.5cm) 

Maak nog 7 dezelfde.

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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