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Deel 4 
 

In het originele patroon wordt gebruik gemaakt van US-

haaktermen. 

Afkortingen  

[ ] hints: zijn cursief geschreven en paars gekleurd, ze zijn er om je te helpen en je verder te 

wijzen en je het leven makkelijker te maken, vooral voor beginners.  

Verwijzingen naar foto’s [F] worden vermeld mét het corresponderende fotonummer. 

**  Herhaal instructies tussen de asterisk het aantal keren dat aangegeven is.  

 Dit is normaal één herhaling voor een complete zijde en zal bestaan uit meerdere instructies.  

 

( ) Herhaal instructies tussen haakjes het aantal keren dat aangegeven is. Dit is een lager 

niveau van herhaling. 

Hint: Hoeklossenruimtes tellen niet mee bij de stekenaantallen. 

 

We werken rond het gehele werkstuk, je werk is nu een rechthoek. Denk eraan dat de 

instructies nu voor de korte en lange zijdes zijn.  

Alle toeren zullen nu een stekenaantal hebben per lange en per korte zijde. 

st steek, steken v vaste 4dstk 4dubbelstokje 

t toer hstk half stokje a.l.  achterste lus 

l losse stk stokje v.l. voorste lus 

hv halve vaste  dstk dubbel stokje r.a. reliëfsteek/achter 

  3dstk 3dubbelstokje   
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Hint: Let erop de 1e steek na de 2-lossenhoekruimtes niet over te slaan. 

1. Hecht aan met een staand hstk in laatste st van een willekeurige lange zijde, [F1] 

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 hstk, 2 l, 2 hstk), (hstk in volgende 20 st, hstk in 

volgende 2 2-lossenhoekruimtes [F3]) 4x, hstk in volgende 20 st. 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 hstk, 2 l, 2 hstk), hstk in volgende 20 st, hstk in volgende 

2 2-lossenhoekruimtes, hstk in volgende 110 st, hstk in volgende 2 2-lossenruimtes, hstk in 

volgende 20 st. * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste hstk over. 

Sluit in staand hstk, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 112 hstk.   Lange zijde: 158 hstk. 
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2. Hecht aan met een staande v in laatste st van een willekeurige lange zijde, [F1] 

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (v, 2 l, v) [F2], v in volgende 112 st, 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 158 st.* 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste v over. 

Sluit in staande v, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 114 v. Lange zijde: 160 v. 

 

3. Hecht aan met een staand stk in 2-lossenhoekruimte aan het begin van een willekeurige 

korte zijde, [F1] 

(stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde ruimte, [F2] 

*Korte zijde: (2 l, sla volgende 2 st over, stk in volgende 6 st) 14x, 2 l, sla volgende 2 st over,  

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), 2 l, sla volgende st over,  

(stk in volgende 6 st, 2 l, sla volgende 2 st over) 19x, stk in volgende 6 st, 2 l, sla volgende st 

over, in 2-lossenhoekruimte aan korte zijde (2 stk, 2 l, 2 stk). * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste hoekgroep aan korte zijde over. 

Sluit in staand stk met hv. 

Stekenaantal: Korte zijde: 88 stk, 15 2-lossenruimtes.  

                  Lange zijde: 124 stk, 21 2-lossenruimtes. 
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4. 2 l en reliëfdubbelstokje/voor rond dezelfde st [F1,2], reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 

st,  

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 

st,  

(2 l, sla 2-lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 6 st) 14x, 2 l, sla 2-

lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 st, 

 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 

st, (2 l, sla 2-lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 6 st) 20x, 2 l, sla 2-

lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 st. * 

 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste 2 reliëfdubbelstokje/voor over. 

Sluit in 1e reliëfdubbelstokje/voor, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 4 stk, 88 reliëfdubbelstokje/voor, 15 2-lossenruimtes.  

          Lange zijde: 4 stk, 124 reliëfdubbelstokje/voor, 21 2-lossenruimtes. 

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 

 

 

5. Hecht aan met een staande v in laatste stk van een willekeurige lange zijde, [F1] 

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (werk voor [R3,4] 4dstk in 2-lossenruimte T2 [F2], v in 2-

lossenruimte T4 [F3], 4dstk in 2-lossenruimte T2),  

v in volgende 4 st, [F4] 

(werk voor [T3,4] 3dstk in volgende 2 overgeslagen st T2, v in volgende 6 st) 14x,  

werk voor [T3,4] 3dstk in volgende 2 overgeslagen st T2,  

v in volgende 4 st, 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (werk voor [T3,4] 4dstk in 2-lossenruimte T2, v in 2-

lossenruimte R4, 4dstk in 2-lossenruimte T2),  

v in volgende 4 st,  

werk voor [T3,4] 3dstk in 2-lossenruimte T2, links van de steken die daar al zijn [rechts, als je 

linkshandig bent], [F5] 

3dstk in volgende overgeslagen st T2,  

(v in volgende 6 st, werk voor [T3,4] 3dstk in volgende 2 overgeslagen st T2,) 19x,  

v in volgende 6 st,  

werk voor [T3,4] 3dstk in volgende overgeslagen st T2, 3dstk in 2-lossenruimte T2 voor stk die 

daar al is, v in volgende 4 st. * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste v over. 

Sluit in staande v, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 93 v, 30 3dstk, 2 4dstk. 

 Lange zijde: 129 v, 42 3dstk, 2 4dstk. 

 

Hint
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groep van 6 stk in de 2 3dstk T5. 

6. Hecht aan met een staand stk in hoek v aan het begin van een willekeurige korte zijde, (2 l, 

stk) in dezelfde st, [F1,2] 

*Korte zijde: stk in volgende st, (2 l, sla volgende 2 st over, stk in volgende 6 st) 15x, 2 l, sla 

volgende 2 st over, stk in volgende st, 

 

Lange zijde: in hoek v (stk, 2 l, stk), stk in volgende st, (2 l, sla volgende 2 st over, stk in 

volgende 6 st) 21x, 2 l, sla volgende 2 st over, stk in volgende st, in v van korte zijde (stk, 2 l, 

stk). * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste hoekgroep korte zijde over. 

Sluit in staand stk met een hv. 

Stekenaantal: Korte zijde: 94 stk, 16 2-lossenruimtes.  

 Lange zijde: 130 stk, 22 2-lossenruimtes. 
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7. 2 l en reliëfdubbelstokje/voor rond dezelfde st, [F1,2] 

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 

st, (2 l, sla 2-lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 6 st) 15x, 2 l, sla 2-

lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 st, 

 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 

st, (2 l, sla 2-lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 6 st) 21x, 2 l, sla 2-

lossenruimte over, reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 2 st. * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste reliëfdubbelstokje/voor over. 

 

Sluit in 1e reliëfdubbelstokje/voor, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 4 stk, 94 reliëfdubbelstokje/voor, 15 2-lossenruimtes. 

   Lange zijde: 4 stk, 130 reliëfdubbelstokje/voor, 21 2-lossenruimtes. 
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8. Hecht aan met een staande v in laatste stk van een willekeurige lange zijde,  

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (werk voor [T6,7], 4dstk in hoek v T5, v in 2-lossenruimte 

T7, 4dstk in hoek v T5) [F2], v in volgende 4 st, (werk voor [T6,7], 3dstk in volgende 2 

overgeslagen st T5, v in volgende 6 st) 15x, werk voor [T6,7], 3dstk in volgende 2 overgeslagen 

st T5, v in volgende 4 st, 

 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (werk voor [T6,7], 4dstk in hoek v T5, v in 2-lossenruimte 

T6, 4dstk in hoek v T5), v in volgende 4 st, werk voor [T6,7], 3dstk in 2-lossenruimte T5 links 

van de steken die daar al zijn [rechts als je linkshandig ben], 3dstk in volgende overgeslagen st 

T5, (v in volgende 6 st, werk voor [T6,7], 3dstk in volgende 2 overgeslagen st T5,) 21x, v in 

volgende 6 st, werk voor [T6,7], 3dstk in volgende overgeslagen st T5, 3dstk in 2-lossenruimte 

T5 voor stk die daar als zijn, v in volgende 4 st. * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste v over. 

Sluit in staande v, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 99 v, 32 3dstk, 2 4dstk. 

            Lange zijde: 135 v, 44 3dstk, 2 4dstk. 
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9. Hecht aan met een staand stk in laatste st van een willekeurige lange zijde, [4dstk][F1] 

*Korte zijde: in hoek v (stk, 2 l, stk), stk in volgende 132 st, 

 

Lange zijde: in hoek v (stk, 2 l, stk), stk in volgende 180 st. * 

 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste stk over. 

Sluit in staand stk met hv. 

Stekenaantal: Korte zijde: 134 stk. 

 Lange zijde: 182 stk. 

10. 3 l [telt als stk], stk in volgende st, 

*Korte zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), stk in volgende 134 st, 

Lange zijde: in 2-lossenhoekruimte (2 stk, 2 l, 2 stk), stk in volgende 182 st. * 

Herhaal van * tot * 2x, sla laatste 2 stk over. 

Sluit in de bovenkant van de 3 l, hecht af en werk de draden weg. 

Stekenaantal: Korte zijde: 138 stk. 

   Lange zijde: 186 stk. 
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Eind deel 4 

Gemiddelde maat: 

Met 4mm haaknaald – korte zijde 30 ½ inches/77.5cm – lange zijde 41 inches/104cm 

Met 5.5mm haaknaald – 40 inches/101.5cm – lange zijde 54 inches/137cm 

 

♥ Denk eraan dat dit mijn ontwerp is en het beschermd is met copyright. 

Je mag een link naar mijn website of Ravelry delen met iedereen, je mag de pdf printen voor eigen 

gebruik maar wijzig, verander of deel het alsjeblieft niet, op welke manier dan ook. 

Alsjeblieft, respecteer dit, zoals ik ook jou respecteer. ♥ 

Love 

Helen x  


