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In het originele patroon wordt gebruik gemaakt van US-haaktermen. 

Deel 6 

Afkortingen 

 

 

st steek, steken hstk half stokje v.l. alleen in voorste lus 

t toer stk stokje  a.l. alleen in achterste lus  

l losse, lossen  dstk dubbel stokje rv reliëfsteek/voor 

hv halve vaste ddstk driedubbel stokje ra reliëfsteek/achter 

v vaste vdstk vierdubbel stokje   

MMaannddaallaa   

MMaaddnneessss 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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 [] 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 [foto] 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. 

 

Speciale steken 

Cluster van 3 samengehaakte vasten: Haal je naald door de aangegeven steek 

en haal een lus op, herhaal in de volgende steek, en de steek daarna, draad om 

naald en haal door de 4 lussen op je naald.  

Beginnende cluster van 3 samengehaakte stokjes: 2 l (telt als 1e gedeelte van 

het stokje), draad om naald, steek naald door de volgende steek, draad om 

naald, haal een lus op, draad om naald, haal door 2 lussen, 2 lussen op je naald. 

Draad om naald, naald door volgende steek, draad om naald, lus ophalen, draad 

om naald en haal door 2 lussen, 3 lussen op je naald. Draad om naald en haal 

door de 3 lussen om de steek af te maken.  

Cluster van 3 samengehaakte stokjes: Draad om naald, steek naald in 

aangegeven steek, draad om naald, haal lus op, draad om naald, en haal door 2 

lussen. 2 lussen op naald. Draad om naald, door volgende steek, lus ophalen, 

draad om naald en door 2 lussen halen, 3 lussen op je naald. Draad om naald, 

door volgende steek, haal een lus op en door 2 lussen halen, 4 lussen op je 

naald. Daad om naald en haal door alle lussen om de steek af te maken. 
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Bobbelsteek: Maak een cluster van 5 stokjes: In de aangegeven steek maak je 5 

stokjes die je niet helemaal afhaakt, draad om naald en haal door alle 6 de lussen 

op je naald. De bobbelsteek wordt gevormd als je de volgende steek maakt.  
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Hint: Deze toer lijkt veel moeilijker dan het is. Ik heb het in lijstvorm neergezet 

om het makkelijker te maken. Alle steken in de achterste lussen worden gemaakt 

voor de 1-lossenruimtes en niet er overheen. 

41. Hecht aan met een staande v door de 1-lossenruimte tussen een willekeurige 

6e en 7e popcorn [toer 34] en een 4e dstk van een waaier, v in volgende steek, v 

door 1-lossenruimte tussen 7e en 8e popcorn [toer 34] en 1e dstk van de 

volgende waaier [foto 1]. 

* reliëfvaste/achter in de volgende 3 steken [foto 2], stk in a.l. in 3e stk van 

waaier van [toer 39] [foto 3], reliëfvaste/voor rond v. 

Stk in a.l. in 5e stk van waaier [toer 39], reliëfvaste/achter in volgende 7 dstk. 

Stk in a.l. in 3e stk van waaier [toer 39], reliëfvaste/voor rond vaste. 

Stk in a.l. in 5e stk van waaier [toer 39] 

Reliëfvaste/achter in volgende 4 dstk, reliëfhalfstokje/achter in volgende dstk, 

reliëfstokje/achter in volgende 2 dstk. 

dstk in a.l. in 3e stk van waaier [toer 39], reliëfstokje/voor rond v, dstk in a.l. in 

5e stk van waaier [toer 39], 

reliëfstokje/achter in volgende 2 dstk, reliëfhalfstokje/achter in volgende dstk, 

reliëfvaste/achter in volgende 4 dstk. 

Stk in a.l. in 3e stk van waaier [toer 39], reliëfvaste/voor rond v. 

Stk in a.l. in 5e stk van waaier [toer 39], reliëfvaste/achter in volgende 7 dstk 

Stk in a.l. in 3e stk van waaier [toer 39], reliëfvaste/voor rond v. 

Stk in a.l. in 5e stk van waaier [toer 39], reliëfvaste/achter in volgende 3 dstk 

v door 1-lossenruimte tussen 6e en 7e popcorn [toer 34] en 4e dstk van waaier, v 

in volgende v, v door 1-lossenruimte tussen 7e en 8e popcorn [toer 34] en 1e 

dstk van volgende waaier.* 

 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste groep popcorns over. 

Sluit met een hv in staande v. 
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Stekenaantal: per herhaling: 3 v, 4 reliëfvaste/voor, 28 reliëfvaste/achter, 2 

reliëfhalfstokje/achter, 1 reliëfstokje/voor, 4 reliëfstokje/achter, 8 stk in a.l., 2 dstk 

in a.l. 

Totaal: 24 v, 32 reliëfvaste/voor, 224 reliëfvaste/achter, 16 reliëfhalfstokje/achter, 8 

reliëfstokje/voor, 32 reliëfstokje/achter, 64 stk in a.l., 16 dstk in a.l.  
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42. Maak een beginnende cluster van 3 samengehaakte stokjes over dezelfde 

steek als hv en de volgende 2 v. [foto 1 en 2]. 

* stk in volgende 24 steken, 3 stk in volgende steek [reliëfstokje/voor], stk in 

volgende 24 steken, cluster van 3 samengehaakte stokjes over de volgende 3 

steken.* 

 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste cluster van 3 samengehaakte stokjes over. 

Sluit in de beginnende cluster van 3 samengehaakte stokjes, hecht af en werk de 

draadjes weg. 

Stekenaantal: per herhaling: 51 stk. 1 cluster van 3 samengehaakte stokjes. 

Totaal: 408 stk., 8 clusters van 3 samengehaakte stokjes. 
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43. Hecht aan met een staande v in het 2e stk van een willekeurige 3stk-groep 

aan de bovenkant van een punt, maak nog 2 v in dezelfde steek. 

*v in volgende 23 steken, (cluster van 3 samengehaakte vasten over volgende 3 

steken) 2x, v in volgende 22 steken, 3 v in volgende steek [dat is het 2e stk van 

een 3 stk-groep].* 

 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste 3 v over. 

Sluit met een hv in de staande v. 

Stekenaantal: per herhaling: 48 v, 2 clusters van 3 samengehaakte vasten 

Totaal: 384 v, 16 clusters van 3 samengehaakte vasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hint: om mooie gelijkmatige lussen te 

krijgen als je de 3v samenhaakt, 

vouw je je werk door de helft 

na het maken van de 1e cluster van  

3 samengehaakte vasten 
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Hint: Om deze toer te maken werk je aan de achterkant, zodat de bobbelsteken 

mooi aan de voorkant komen. Onthoudt wel dat, omdat je je werk heb gedraaid, 

over de volgende 2 toeren de lussen waarin je haakt heen en weer gaan, net 

zoals wanneer je in toeren werkt ipv in rondes . 

Hint: let erop dat je de 1e st na de bobbelsteek niet vergeet, zeker niet de 1e na 

de bobbelsteek in de puntruimte. 

44. 1l, KEER JE WERK [verkeerde kant naar je toe], en v in dezelfde steek, v in de 

volgende 4 steken, 

*(maak een bobbelsteek in de volgende steek, v in volgende 5 steken) 3x, cluster 

van 3 samengehaakte vasten over de volgende 3 steken [beiden cluster van 3 

samengehaakte vasten +v], (v in volgende 5 steken, bobbelsteek in volgende 

steek) 4x,  

[Hint: de 4e bobbelsteek valt in 

de 2e v in een 3v-puntgroep],  

v in volgende 5 steken.*  

 

Herhaal van * tot * 7x, sla de 

laatste 5 v over. 

Sluit met een hv in de 1e v. 

Stekenaantal: per herhaling: 40 

v, 1 cluster van 3 

samengehaakte vasten, 7 

bobbelsteken. 

Totaal: 320 v, 8 clusters van 3 

samengehaakte vasten, 56 

bobbelsteken. 
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Hint: Let erop dat je niet die “verborgen” steek voor de bobbelsteek vergeet. 

45. 1l en KEER JE WERK, de goede kant is nu weer naar je toe gekeerd. 

Hstk in dezelfde steek [laatste v voor de bobbelsteek], 3 hstk in bobbelsteek, 

*hstk in volgende 22 steken, [Hint: 6e, 12e, 18e hstk valt in de bovenkant van de 

bobbelsteken], cluster van 3 samengehaakte stokjes, hstk in volgende 22 steken, 

[Hint: 5e, 11e, 17e hstk valt in de bovenkant van de bobbelsteek], 3 hst in de 

volgende steek [bobbelsteek aan bovenkant van punt].* 

 

Herhaal van * tot * 7x, sla laatste 4 hstk over. 

Sluit in het 1e hstk, hecht af en werk de draadjes weg, 

Stekenaantal: per 

herhaling: 47 hst, 1 

cluster van 3 

samengehaakte stokjes 

Totaal: 376 hst, 8 clusters 

van 3 samengehaakte 

stokjes. 
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46. Hecht aan met een staand stk in het 2e hstk van een 3hstk-groep aan de 

bovenkant van een punt, (1l, stk) in dezelfde steek, 

* (1l, sla volgende steek over, stk in volgende steek) 23x, 1l, sla volgende steek 

over, (stk, 1 l, stk) in volgende steek.* 

Hint: het 12e stk na de puntgroep aan elke zijde zal in de cluster van 3 

samengehaakte stokjes vallen, en de nieuwe puntruimte valt in het 2e hstk van 

de 3 hstkpuntgroep. 

 

Herhaal van * tot * 7x, sla de laatste puntgroep over. 

Sluit in het staande stk, hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: per herhaling: 25 stk, 24 1-lossenruimtes [let op: de 1-puntruimtes 

tellen niet mee in de stekenaantallen]. 

Totaal: 200 stk, 192 1-lossenruimtes 
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Hint: Wacht met draadjes van toer 46 wegwerken tot je de volgende week hebt 

gehaakt want het ziet er veel mooier uit als je ze in de volgende toer wegwerkt.  

 

Je hebt nu een prachtige ster en je hebt deel 6 klaar… 

Tot volgende week. 

 


