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Afkortingen: 

 l = losse 

 hv = halve vaste 

 v = vaste 

 hstk = half stokje 

 stk = stokje 

 steek = steek 

 dstk = dubbel stokje 

 Rvv = reliëf vaste voor 

 Rva = reliëf vaste achter 

 Rstkv = reliëf stokje voor 

 Rstka = reliëf stokje achter 

 RHstkv = reliëf half stokje voor 

 HRstka = half reliëf stokje achter 

 DRstkv= dubbel reliëf stokje voor 

 DRstka= dubbel reliëf stokje achter 

 DDRstkv= drie dubbel reliëf stokje voor 

 lbg = lossenboog 

 vl = voorste lus 

 al = achterste lus 
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Materialen en kleuren  deel 1 

 Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

 

   
Toer 1 Canary Canary Moonstone 

Toer 2 Light Pink Light Rose Amazonite 

Toer 3 Pink Rose Green Agate 

Toer 4 Fuchsia Bordeaux Blue Apatite 

Toer 5 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Toer 6 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Toer 7 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Toer 8 Canary Light Blue Moonstone 

 

Toer 1 

In een magische ring, 4 lossen (deze telt als het eerste stokje en een losse) en een stk (foto 1). Haak *2l, stk, l, stk* 

herhaal ** nog vier keer, 2l en sluit met een hv in de derde losse . (foto's 2-4) 

Weet je nog niet hoe je een magische ring maakt, deze wordt duidelijk uitgelegd in deze video van Moogly. Let op 

dat je de begindraad goed afhecht en niet zomaar afknipt! 

Aantal steken: 12 stk, 6 lbg van 2l, 6 lbg van 1l 

 
 

Toer 2 

 Als je dezelfde kleur gebruikt voor toer 2, hv in de eerste lbg  van 1, 1l en een v in dezelfde lbg, 

 Als je een nieuwe kleur gebruikt dan hecht je deze aan met een begin vaste in één van de lbg van 1. (foto 1) 

http://www.mooglyblog.com/the-magic-circle/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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 *5stk in de volgende lbg van 2 (foto 2), v in de volgende lbg van 1 (foto 3)* herhaal ** nog vier keer. Maak 5stk in 

de laatste lbg van 2 (foto 4). Sluit met een hv in de eerste v. 

Aantal steken: 30 stk en 6 v (6 blaadjes) 

 
 

Toer 3 

 Als je dezelfde kleur gebruikt voor toer 3, 1v en maak een Rvv rondom dezelfde vaste. 

 Als je een nieuwe kleur gebruikt dan hecht je deze aan met een Rvv rondom één van de vasten van toer 2. De 

Rvv maak je precies hetzelfde als de begin vaste maar rondom de vaste ipv door het v-tje bovenop.  (foto's 1 

+2) 

*(stk, l) in de volgende 4 stk-jes. Stk in het laatste stk (foto 3). Rvv in de volgende v (foto 4).* Herhaal ** nog vijf 

keer.  Laat de Rvv van de vijfde herhaling weg. Sluit met een hv bovenop de eerste Rvv.  

Let op, het eerste stk van het blaadje zit vescholen achter de Rvv. 

Wanneer je bent begonnen met een Rvv zou het moeilijk kunnen zijn om te eindigen met een hv. Als je de naald 

niet tussen de steken krijgt kun je proberen de begindraad iets opzij te trekken, lukt het dan nog niet dan sluit je 

door alleen door de voorste lus te steken. 

Je 6 blaadjes bestaan nu ieder uit 5 stk en 4 lbg van 1 en een Rvv tussen de blaadjes. 

Aantal steken: 30 stk, 6 Rvv en 24 lbg van 1.  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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Toer 4 

Deze toer is niet zo moeilijk maar concentreer je goed! 

 Als je dezelfde kleur gebruikt, 1l en een Rvv rondom dezelfde reliëf vaste waarin je bent geëindigd met de 

vorige toer. 

 Als je een nieuwe kleur gebruikt dan hecht je deze aan met een Rvv rondom één van de reliëf vasten van 

toer 3. (foto 1) 

*Hstk in het eerste stk, 1l. (stk in het volgende stk, 1l, stk in de lbg van 1l, 1l) herhaal () nog 1 keer. Stk in het 

volgende stk en 1l. Hstk in het laatste stk (foto 2) en een Rvv rondom de Rvv.* Herhaal ** nog 5 keer. Laat de 

laatste Rvv weg. Sluit met een hv bovenop de eerste Rvv.  Hecht de draad af. 

Je 6 blaadjes bestaan nu ieder uit 2 hstk, 5 stk en 6 lbg van 1 en een Rvv tussen de blaadjes. 

Aantal steken:   6 Rvv, 12 hstk, 30 stk, 36 lbg van 1  
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Toer 5 

De hstk van de vorige toer sla je telkens over. 

Hecht een nieuwe kleur aan met een begin vaste rondom, ingestoken vanaf de achterkant van, het laatste stokje 

van het blaadje. (foto 1) . Dit is eigenlijk een reliëf vaste aan de achterkant = Rva.  

*2l en een Rstkv rondom de Rvv tussen de blaadjes. (2l, Rva rondom het volgende stokje)5x.(foto 2) * Herhaal ** 

nog vijf keer. Laat de laatste Rva weg. Sluit de toer met een hv in de eerste Rva. 

Je 6 blaadjes bestaan nu ieder uit 5 Rva, 6 lbg van 2l en een Rvv tussen de blaadjes. 

Aantal steken: 30 Rva, 6 Rstkv, 36 lbg van 2l 

 
 

Toer 6 

 Wanneer je dezelfde kleur gebruikt, hv in de volgende lbg van 2l. 5l (deze tellen voor het eerste stk plus 2l 

) en een stk in de volgende lbg. Deze 2 stokjes vallen ieder aan een kant van de Rvv van toer 5 (foto's 1) 

 Met een nieuwe kleur, begin met een begin stokje in de laatste lbg van een blaadje. 2l en een stk in de 

volgende lbg. Deze 2 stokjes vallen ieder aan een kant van de Rstkv van toer 5 (foto 1)  

*2l en een hstk in de volgende lbg. (2l, v in de volgende lbg)2x. 2l, hstk in de volgende lbg (2l, stk in de volgende 

lbg)2x  (foto 2)* Herhaal ** nog vier keer. 2l en een hstk in de volgende lbg (2l, v in de volgende lbg)2x. 2l een hstk 

in de volgende lbg. 2l en sluit af met een hv de  derde losse (of bovenop het begin stokje) 

Aantal steken: 12 stk, 12 hstk, 12 v, 36 lbg van 2l 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Toer 7 

 Wanneer je dezelfde kleur gebruikt, hv in de volgende lbg van 2l. 1l en haak 2v in dezelde lbg 

 Met een nieuwe kleur hecht je aan met een begin vaste in de volgende lbg van 2l en maak nog een v in 

dezelfde lbg (foto 1).  

Maak 2v in de volgende lbg van 2l. Haak 3v in de volgende lbg  (foto 2) *haak 2v in de volgende lbg, weer 2v in de 

volgende lbg. 3v in de volgende lbg* Herhaal ** nog 10 keer. Sluit af met een hv in de achterste lus van de begin 

vaste. 

  

Aantal steken: 84 v 

Controleer  op dit punt het aantal steken!  

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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Toer 8 

Deze ronde werk je alleen in de achterste lussen van de steken. 

 Wanneer je dezelfde kleur gebruikt, 2l (deze telt als de eerste hv) 

 Met een nieuwe kleur hecht je aan met een begin halve stokje in de achterste lus van de hv waarmee je 

toer 7 hebt afgesloten. (foto 1) 

Hstk in de achterste lus van de volgende 5 v, 2hstk in de achterste lus van de volgende v. (foto 2) * Hstk in de 

achterste lus van de volgende 6 v, 2hstk in de achterste lus van de volgende v*. Herhaal ** nog 10 keer. Hecht af 

met een hv in de eerste steek. 

 

Aantal steken: 96 hv (in de achterste lussen) 

 

  

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Materialen en kleuren  deel 2 

 Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

 

   
Toer 9 Light Green Olive Canada Jade 

Toer 10 Moors Heath Corundum Ruby 

Toer 11 Heath Cyclamen Garnet 

Toer 12 Heath Cyclamen Garnet 

Toer 13 Heath Cyclamen Garnet 

Toer 14 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Toer 15 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

 

Toer 9 

 Wanneer je dezelfde kleur gebruikt, 5l (deze tellen voor het eerste stk plus 2l ) en een stk in dezelfde 

steek. Dit is je eerste V-steek. En  1l. 

 Begin een nieuwe kleur met een begin stokje in de hv waarmee je toer 8 hebt afgesloten, 2l en een stk in 

dezelfde steek.  (foto 1+2) Dit is je eerste V-steek. En  1l (foto 3). 

*Sla 3 steken over, maak een V-steek (stk, 2l, stk) in de vierde steek, 1l (foto 4)* Herhaal ** nog 22 keer. Hecht af 

met een hv in de derde losse (of in het begin stokje).  

 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Aantal steken:  24 V-steken en 24 lbg van 1l tussen de V-steken 

 
 

Toer 10 

Deze toer werk je alleen in de lbg van 2l of anders gezegd in de ruimte tussen de 2 stokjes van de V-steek.  

 Wanneer je dezelfde kleur gebruikt hv in de volgende lbg van 2l, 1l en een v in dezelfde lbg (foto 1) 

 Met een nieuwe kleur een begin vaste in de volgende lbg van 2l (foto 1) 

*4dstk in de volgende lbg van 2l (foto 2).  3l, hv in de derde losse vanaf de haaknaald (foto 3+4). Je hebt nu een 

'picot' bovenop het vierde dubbele stokje . 4dstk in dezelde lbg (foto 5). V in de volgende lbg van 2l (foto 6).* 

Herhaal ** nog 11 keer. Laat van de laatste herhaling de vaste weg . Sluit af met een hv in de eerste v.  

 

Je hebt nu 12 blaadjes deze bestaan nu ieder uit 8 dstk en een picootje. Tussen de blaadjes zit telkens 1 vaste. 

Aantal steken:   96 dstk, 12 v, 12 picots.  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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Toer 11 

Tip: Wil je je haakwerk wat meer diepte geven dan moet  je deze toer in de achterste lussen van toer 10 haken.  

 

Hecht een nieuwe kleur aan door een begin half stokje te maken in het eerste dubbele stokje van één van de 

blaadjes. V in het volgende dstk, 6l, v in het zevende dstk , hstk in het laatse dstk van het blaadje. Stk in de vaste 

tussen de blaadjes. *Hstk in het eerste dstk, v in het tweede dstk, 6 l, v in het zevende dstk, hstk in het laatste 

dstk. Stk in de v tussen de blaadjes* Herhaal ** nog 10 keer. Sluit af met een hv in het begin half stokje. 

 

Aantal steken:   12 stk, 24 hstk, 24 v, 12 lbg van 6 lossen.  

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Toer 12 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1l en 1v in dezelfde steek.  1v in de volgende steek (foto 1). 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer en 

1v in de volgende steek. 

*Haak 6 v om de lbg van 6 lossen achter het blaadje van toer 10 (foto 2). V in de vijf volgende steken (foto 3).* 

Herhaal ** nog 10 keer. Haak 6 v om de laatste lbg van 6 lossen, v in de drie volgende steken. Sluit af met een hv 

in de eerste vaste. 

Aantal steken:   132 v.  

 
 

Toer 13 

Let op: de eerste vaste van elke herhaling valt in de derde vaste die je rondom de lbg van 6 hebt gemaakt. 

De 2 groepjes van 4 dstk, die samen een blaadje vormen, vallen ieder aan een kant van stk van toer 11. Let op dat 

de eerste steek,  na  het overslaan van 3 steken na het blaadje, een beetje verstopt zit. 

  

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 4l (deze telt als het eerste dstk) en 3dstk in dezelfde steek 

(foto's 1 & 2). 

  Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een hv in dezelfde steek als de hv waarmee je 

geëindigd bent. 4l (deze telt als het eerste dstk) en 3dstk in dezelfde steek. 

* Sla 3 steken over, lees ook hierboven. V in de volgende steek (foto 3). Pak de picot van toer 10 op, dit doe je 

door je naald door de tweede losse te steken EN in de volgende steek van toer 12 (foto 4), maak af met een v 

door beide toeren (foto 5). V in de volgende steek (foto 6).  Sla 3 steken over. 4dstk in de volgende steek (foto 7). 

Maak een picot (als in toer 10) en 4dstk in de volgende steek (foto 8).* Herhaal ** nog 10 keer.  Sla 3 steken over. 

V in de volgende steek. Pak de picot van toer 10 op, dit doe je door je naald door de tweede losse te steken EN in 

de volgende steek van toer 12, maak af met een v door beide toeren. V in de volgende steek.  Sla 3 steken over. 

4dstk in de volgende steek. Maak een picot (als in toer 10). Sluit af met een hv bovenop de 4l van het begin. 

Hecht af en verander van kleur. 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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 Je hebt nu 12 blaadjes deze bestaan nu ieder uit 8 dstk en een picootje. Tussen de blaadjes zitten telkens 3 

vasten. 

Aantal steken:   96 dstk, 36 v, 12 picots.  

 
 

 

  



14 
 

©Dedri Uys 2014. All Rights Reserved. Deze CAL wordt gehost door Kimberly Slifer en Dedri Uys op FB via Official CCC Social 

Group en via Dedri's blog http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald door Dianne van Haakdingen.nl met 

toestemming van de ontwerpster. 

Toer 14 

Tip: Wil je je haakwerk wat meer diepte geven dan moet  je deze toer in de achterste lussen van toer 13 haken.  

Hecht een nieuwe kleur aan door een begin half stokje te maken in het eerste dubbele stokje van één van de 

blaadjes (foto 1). V in het volgende dstk (foto 2), 6l (foto 3), v in het zevende dstk , hstk in het laatse dstk van het 

blaadje. Stk in de vaste tussen de blaadjes, Rstkv rondom de picot van toer 10, stk in de laatste vaste tussen de 

blaadjes .  *Hstk in het eerste dstk, v in het tweede dstk (foto 4), 6 l, v in het zevende dstk, hstk in het laatste dstk. 

Stk in de v tussen de blaadjes, Rstkv rondom de picot van toer 10, stk in de laatste vaste tussen de blaadjes. * 

Herhaal ** nog 10 keer. Sluit af met een hv in het begin half stokje. 

 

Aantal steken:   24 stk, 12 Rstkv, 24 hstk, 24 v, en 12 lbg van 6l.  

 
 

Toer 15 

Deze toer is hetzelfde als toer 12 alleen met meer vasten 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1l en 1v in dezelfde steek.  1v in de volgende steek. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste (foto 1)in de laatse hv van de vorige 

toer en 1v in de volgende steek (foto 2). 

*Haak 6v om de lbg van 6 lossen achter het blaadje (foto 3). V in de zeven volgende steken (foto 4).* Herhaal ** 

nog 10 keer. Haak 6v om de laatste lbg van 6lossen, v in de vijf volgende steken. Sluit af met een hv in de eerste 

vaste. 

Aantal steken:   156 v. 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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Materialen en kleuren  deel 3 

 Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

 

   
Toer 16 Canary Canary Deep Amethyst 

Toer 17 Light Pink Light Rose Deep Amethyst 

Toer 18 Pink Rose Lemon Quartz 

Toer 19 Fuchsia Bordeaux Lemon Quartz 

Toer 20 Moors Cyclamen Green Agate 

Toer 21 Light Green Olive Green Agate 

Toer 22 Turquoise Dark Turquoise Amazonite 

Toer 23 Light Turquoise Light Blue Amazonite 

Toer 24 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Toer 25 Light Turquoise Light Blue Moonstone 
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Toer 16 

Tip: de halve stk in het picootje valt in de vierde vaste van de de lbg van 6l. 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat hv in de volgende steek, 2l (deze telt als je eerste hstk ).  Hstk 

in de volgende 3 steken. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een  begin half stokje (foto 1) in de steek na de hv 

waarmee je de vorige toer bent geëindigd. Hstk in de volgende 3 steken (foto 2). 

*Vang het het picootje door een hstk te maken door de picot van toer 13 en door de volgende steek van toer 15 

(foto's 3&4). Hstk in de volgende 5 steken, DDRstkv rondom de Rstkv van toer 14 (foto's 5&6). Volgende steek van 

toer 15 overslaan en 2hstk in de volgende steek. DDRstkv rondom dezelfde Rstkv van toer 14 (foto 7). Volgende 

steek van toer 15 overslaan en hstk in de volgende 4 steken.* Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet bij de laatste 

herhaling de 4hstk. Sluit af met een hv van het begin hstk. 

Aantal steken: 144 hstk, 24 DDRstkv 

 

 

Toer 17 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1l en 1v in dezelfde steek.  1v in de volgende 4 steken. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste (foto 1)in de laatse hv van de vorige 

toer en 1v in de volgende 4 steken. 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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* Rstkv rondom de picot van toer 13 (foto 2). Sla de volgende steek van toer 16 over, v in de volgende 6 steken. 2v 

in de volgende steek. V in de volgende 6 steken* Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de 

laatste 5 vasten. Sluit af met een hv van de begin vaste. 

Aantal steken: 168 v, 12 Rstkv 
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Toer 18 

Tip: de pocornsteek bestaande uit 5 stokjes wordt afgesloten met een hv.  

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat hv in de volgende 3 steken zodat je in de tweede vaste voor 

het Rstkv eindigt. 2l (deze telt als je eerste hv).  Hstk in de volgende steek. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een  begin half stokje in de tweede vaste voor het 

Rstkv van de vorige toer. Hstk in de volgende steek (foto 1). Doe je de popcornsteek in de kleur van toer 

17 dan haal je het hstk door met deze kleur. 

*Maak een popcornsteek in de volgende steek (dit is dus in het Rstkv van toer 18) (foto 2, 3 & 4). Doe je de 

popcornsteek in de kleur van toer 17 dan maak je de hv met kleur 4. Vanaf hier laat je de draad  van toer 17 

meelopen in je haakwerk.  Hstk in de volgende 4 steken. DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 16. Volgende 

steek van toer 17 overslaan.  Hstk in de volgende 2 steken. 2hstk in de volgende steek. Hstk in de volgende 2 

steken. DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 16. Volgende steek van toer 17 overslaan.  Hstk in de volgende 

3 steken.(foto 5) * Herhaal ** nog 11 keer.  Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 2hstk. Sluit af met een 

hv op het eerste hstk. De draad hoef je niet af te knippen. 

Aantal steken: 156 hstk, 12 popcornsteken, 24 DDRstkv 

 

  

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/05/Subsequent-Popcorn-Stitches.jpg
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Toer 19  

In welke lus moet van de popcornsteek moet je haken. In dit patroon wordt met de bovenkant van de 

popcornsteek de eerste van de vijf stokjes bedoeld. Je vindt de lussen van deze steek direct rechts naast de 

popcorn (aan de linkerkant wanneer je linkshandig bent) – je ziet dit bij de pijl van foto 2.  Wanneer je in de 

lus van het eerste stokje haakt (Foto 2) sla je de hv waarmee je de popcorn hebt afgelsoten over. (deze wordt 

aangegeven met de pijl bij foto 1). 

Tip: er zijn 12 herhalingen van 16 steken. Als je wilt controleren dat je geen steken vergeet, de eerste steek van 

iedere herhaling valt in de popcornsteek.  

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 2x hv tot aan de popcornsteek (je komt dan uit in de steek van 

foto 2). 3l (deze telt als het eerste stk)(foto 1). 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een  begin stokje in één van de popcornsteken (zie 

foto 2 voor beginpositie) van de vorige toer.  

Stk in iedere steek van de vorige toer, de steek bovenop de popcornsteek telt niet mee (foto 3). Sluit af met een 

hv op het eerste stk. 

Aantal steken: 192 stk 

 

Toer 20  

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 3l (deze telt als het eerste stk), stk in de volgende 3 steken. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een  begin stokje in dezelfde steek als de hv waarmee 

je de vorige toer hebt afgesloten (foto 1), stk in de volgende 3 steken. 

* DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 18 (foto 2). Volgende steek van toer 19 overslaan. Stk in de volgende 10 

steken (foto 3). DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 18 (foto 4). Volgende steek van toer 19 overslaan. Stk in de 

volgende 4 steken. Het eerste stk valt in het stokje bovenop de popcornsteek van de vorige toer.* Herhaal ** nog 

11 keer.  Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 4 stk. Sluit af met een hv op het eerste stk. 

Aantal steken: 168 stk, 24 DDRstkv 

 

Toer 21  

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 3l (deze telt als het eerste stk), stk in de volgende steek. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een  begin stokje in dezelfde steek als de hv waarmee 

je de vorige toer hebt afgesloten, stk in de volgende steek. 

*Haak 2stk in de volgende steek. St in de volgende 3 steken (foto 1). Het laatste stokje valt in het stokje na de 

DDRstkv van de vorige toer. (2l, in de volgende 3 steken een stokje die je niet helemaal afhaakt (foto 2). De 4 

lussen die nu op de maald staan in één keer doorhalen, dit noem je een cluster van 3stk) Herhaal () nog 2 keer.  2l 

en een stk in de volgende 3 steken (foto 3, op de foto zie je maar 1 stokje ipv 3 stokjes).* Herhaal ** nog 11 keer. 

Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 2 stk. Sluit af met een hv op het eerste stk. 

Aantal steken: 96 stk, 48 lbg van 2l, 36 clusters 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/06/How-to-Crochet-Beginning-Cluster.jpg
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Toer 22  

Nu zijn de blaadjes die gevormd worden door de reliëf stokjes voor bijna compleet. In deze toer worden ze 

afgemaakt met de punt van het blad. Schrik niet dat het haakwerk nu gaat krullen, dit komt goed in de volgende 

toer.  

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1 l en 1v in dezelfde steek. V in de volgende 2 steken. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer. V 

in de volgende 2 steken (foto 1). 

* DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 20 aan de linkerkant van de popcornsteek (foto 2) (rechts als je 

linkshandig haakt). DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 20 aan de rechterkant van de popcornsteek (links als je 

linkshandig haakt). Volgende steek van toer 21 overslaan. V in de volgende 3 steken (foto 3). (2v om de lbg van 2l, 

v bovenop de cluster) Herhaal () nog 2 keer. 2v om de laatste lbg van 2l. V in de volgende 4 steken.* Herhaal ** 

nog 11 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 3 vasten. Sluit af met een hv op de eerste v. 

Aantal steken: 216 v, 24 DDRstkv 

 

Toer 23  

Wanneer je de Rstkv haakt, maak je één Rstkv rondom beide DDRstkv van de vorige toer en sla je de bovenkant 

van deze steken over. 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 3l (deze telt als het eerste stk), stk in de volgende 2 steken. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een  begin stokje in dezelfde steek als de hv waarmee 

je de vorige toer hebt afgesloten, stk in de volgende 2 steken (foto 1). 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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* één Rstkv rondom beide DDRstkv van toer 22 (foto 2&3). stk in de volgende 18 steken (foto 5). Vergeet niet per 

ongeluk de steken verstopt achter de DDRstkv.*  Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de 

laatste 3 stokjes. Sluit af met een hv op het eerste stk. 

Aantal steken: 216 stk, 12 Rstkv 

 

Toer 24 

Tijdens deze toer meerder je door rondom de Rstkv en bovenop het Rstkv te haken. 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1 l en 1v in dezelfde steek. V in de volgende steek. 

 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer. V 

in de volgende steek. 

*Hstk in de 2 volgende steken. het tweede hstk valt boven in de Rstkv van toer 23. Rstkv rondom hetzelfde Rstkv 

van toer 24 (foto 1). Hstk in de volgende 2 steken. V in de volgende 15 steken*  Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet 

bij de laatste herhaling de laatste 2 vasten. Sluit af met een hv op de eerste v. Hecht af en werk het uiteinde van 

het garen weg. 

Aantal steken: 180 v, 48 hstk, 12 Rstkv 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/03/Standing-Single-Crochet-Lookatwhatimade.jpg
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Toer 25 

Begin met een begin vaste in één van de steken van de vorige toer.Maak een kreeft steek in iedere steek van de 

vorige toer. Een kreeftsteek is een vaste die je de andere kant op haakt. In deze video vind uitleg over de kreeft 

steek. Sluit deze toer niet af met een hv, dit lukt ook niet. Gewoon afhechten en de draad wegwerken. 

Aantal steken: 240 kreeftsteken 
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