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Deel 3 

 
Afkortingenlijst  
 

st – steek 

l – losse(n) 

hv – halve vaste 

v – vaste(n) 

hst – half stokje 

stk – stokje 

dstk – dubbelstokje  

ddstk – driedubbelstokje  

RvV – reliëfvaste voor 

RvA – reliëfvaste achter 

RhstkV – reliëfhalfstokje voor 

RhstkA – reliëfhalfstokje achter 
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RstkV – reliëfstokje voor 

RstkA – reliëfstokje achter 

v.l – voorste lus 

a.l – achterste lus 

[ ] Hints: zijn cursief geschreven en paarsgekleurd, 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 met het corresponderende fotonummer. 

** Herhaal instructies tussen de asterisken 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 

 
Grote Puffsteek: Draad om naald, steek je naald in steek/ruimte en haal een lus op [tot 
op dezelfde hoogte als de aangrenzende st], 7 keer (15 lussen op naald), draad om 
naald en haal door alle 15 lussen en sluit met 1 l. Deze losse, waarmee je sluit, telt niet als 
een steek. 
Om een Beginnende Grote Puffsteek te maken, haak je alsof je een staande steek 
maakt. 
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26. Hecht aan met een staand stk in laatste hstk van een willekeurige kant, [F1] 
*in hoek-stk (2 stk, dstk, 2 stk) [F2], stk in volgende st, 1 l, sla volgende st over,  
(grote puffst in volgende st, 2 l, sla volgende 2 st over) 2 keer,  
grote puffst in volgende st, 1 l, sla volgende st over, [F3,4,5] 
stk in volgende 6 st, hstk in volgende 3 st, v in volgende 24 st, hstk in volgende 3 st, stk 
in volgende 6 st,  
1 l, sla volgende st over,  
(grote puffst in volgende st, 2 l, sla volgende 2 st over) 2 keer,  
grote puffst in volgende st, 1 l, sla volgende st over, stk in volgende st. *[F6,7] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste stk weg. 
Sluit in staand stk, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 24 v, 6 hstk, 18 stk, 6 grote puffst, 1 hoek-dstk. 
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27. Hecht aan met een staand hstk in laatste st van een willekeurige kant, [F1] 
*in hoek-dstk (hstk, stk, hstk), hstk in volgende 3 st,  
haak voor 1l-ruimte langs dstk in volgende overgeslagen st van toer 25,  
(RvV om volgende grote puffst, dstk in volgende 2 overgeslagen st van toer 25) 2 keer,  
RvV om volgende grote puffst, dstk in volgende overgeslagen st van toer 25, [F2,3] 
hstk in volgende 12 st, v in volgende 18 st, hstk in volgende 12 st,  
dstk in volgende overgeslagen st van toer 25, 
(RvV om volgende grote puffst, dstk in volgende 2 overgeslagen st van toer 25) 2 keer,  
RvV om volgende grote puffst, dstk in volgende overgeslagen st van toer 25, hstk in 
volgende 3 st. *[F4,5] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste stk weg. 
Sluit in staand hstk met een hv. 
Stekenaantal: per kant: 18 v, 6 RvV, 32 hstk, 12 dstk, 1 hoek-stk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved. 

28. 3 l [telt als stk], stk in volgende st, [F1] 
*in hoek-stk (stk, dstk, stk), stk in volgende 13 st waarbij l-ruimtes achter elk dstk 
worden opgepakt [F2, 3, 4], hstk in volgende 14 st, v in volgende 14 st, hstk in volgende 
14 st, stk in volgende 13 st waarbij l-ruimtes achter elk dstk worden opgepakt. *[F5,6,7] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste 2 stk weg. 
Sluit in top van 3l, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 14 v, 28 hstk, 28 stk, 1 hoek-dstk. 

 
29. Hecht aan met een staand stk in laatste st van een willekeurige kant, [F1] 
*in hoek-dstk (stk, dstk, stk), stk in volgende 70 st. *[F2,3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste stk weg. 
Sluit in staand stk. 

Stekenaantal: per kant: 72 stk, 1 hoek-dstk. 

 
Hint: hoeken in deze toer zijn niet symmetrisch. 
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30. Hecht aan met staand stk in laatste st van een willekeurige kant, [F1] 
*1 l, in hoek-dstk (stk, 2 l, stk, 1 l, stk) [F2], (1 l, sla volgende st over, stk in volgende st) 36 
keer.* [F3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste stk weg. 
Sluit in staand stk, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 39 stk, 38 x 1l-ruimtes, 1 x 2l-hoekruimte. 
 

 
 
31. Hecht aan met een staande RvA om laatste st van een willekeurige kant, [F1] 
*in 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), RvA om volgende st, ddstk in hoek-dstk van toer 29, [F2,3] 
(RvA om volgende st, ddstk in volgende overgeslagen st van toer 29) 36 keer, RvA om 
volgende st, ddstk in hoek-dstk van toer 29, RvA om volgende st.* [F4,5,6] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste RvA weg. 
Sluit in staande RvA, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 2 v, 39 RvA, 38 ddstk, 1 x 2l-hoekruimte.  
 

 
 
 
Hint: hoeken in deze toer zijn niet symmetrisch. 
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32. Hecht aan met staand stk in laatste st van een willekeurige kant, [F1] 
*in 2l-hoekruimte (2 stk, dstk, stk), stk in volgende 79 st.* [F2,3,4] 
Herhaal vanaf * tot * 4 keer, laat laatste stk weg. 
Sluit in staand stk, hecht af en werk draadeindjes weg. 
Stekenaantal: per kant: 82 stk, 1 hoek-dstk.  
 
Werk alle draadeindjes weg, span je vierkant voorzichtig op tot 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je 2 vierkanten maakt 
voor een kussen stel ik voor ze samen 
te haken, met de verkeerde kant naar 
elkaar toe, door middel van vasten, 
vergeet daarbij niet om 3 v in het hoek-stk te haken om je kussen een mooie vorm te 
geven. Haak eerst v om 3 zijden, plaats kussenvulling erin en voltooi met het 
samenhaken van de 4de kant. 
 
Als je, net als ik, een kant-en-klaar kussenhoes gebruikt, dan hier de uitleg van hoe ik 
het vierkant aan de hoes vastmaak: 
 
Speld vierkant op hoes, te beginnen met 1 speld in elke hoek, daarna rondom spelden, 
strijk glad, speld midden vast en plaats spelden rondom de cirkel aan het einde van 
deel 1. 
 
Naai met de hand een paar kleine steekjes in het midden.  
Naai vervolgens kleine steekjes rondom de cirkel en tenslotte rondom elk van de 4 
zijden. 
Dit zorgt ervoor dat het vierkant door gebruik niet “slap” gaat hangen. 
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♥ Bedankt voor het volgen van deze mini crochet a-long. 

 

♥ Voor hulp en advies volg me alsjeblieft op mijn Facebook groep 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

♥ Ik zou het geweldig vinden om voorbeelden van jouw Sweet Caroline te zien, voeg 
alsjeblieft je voltooide project toe aan de fotoalbums op Helens Hookaholics. 

 

♥ Schrijf je in op mijn website, http://www.crystalsandcrochet.com/ om op de hoogte 
te blijven van al mijn ontwerpen. 

 

♥ Onthoud alsjeblieft dat dit mijn ontwerp is en het beschermd is door auteursrecht. 
Je mag een link van mijn website of Ravelrywinkel met iedereen delen, je mag het PDF 
printen voor eigen gebruik, maar wijzig alsjeblieft niets, pas niets aan en/of deel het 
niet op welke manier dan ook.   

Alsjeblieft houd van mij en respecteer mij, zoals ik ook van jou houd en jou respecteer. ♥ 
 

Love 
 Helen x  


