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Banksia Rand 

 

Materialen 
Gebruik dezelfde haaknaald en hetzelfde garen dat je voor de rest van het project gebruikt hebt. 

Afkortingen 
 L – Losse (chain) 

 /a – Steek achterlangs (Steek je naald van achter naar voren om de aangegeven steek en haak de steek zoals 
altijd af) (Back post double crochet) 

 St – Stokje (double crochet) 

 2st samenh – 2 stokjes samenhaken (zie Speciale Steken) (Double crochet 2 together) 

 Hst – Half stokje (Half-double crochet) 

 V – Vaste (Single crochet) 

 Hv – Halve vaste (Slip stitch) 
  () en * –Herhaal de instructies tussen de haakjes en/of sterretjes het aantal keer dat staat aangegeven 
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Speciale Steken 
 

 2 st samenh – Omslaan en steek je naald in de aangegeven steek. Omslaan en lus ophalen. Omslaan en door 
twee lussen halen. Omslaan en steek je naald in de volgende steek. Omslaan en lus ophalen.  Omslaan en 
door twee lussen halen. Omslaan en door alle drie de lussen op je naald halen. 

 Staande Steken - Staande steken zijn precies hetzelfde als normale steken, behalve dat ze ‘in de lucht’ 
gemaakt worden zonder vast te zitten aan een vorige steek. Begin met een schuifknoop op je naald en maak 
de steek zoals altijd afl. Hier staan een paar instructiefilmpjes voor het staande stokje en de staande vaste 
om je op weg te helpen. 

Diagram (zie afkortingen voor vertaling van de steken) 

 

  

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Stekenverhouding 
Niet van toepassing 

Instructies 

Basistoer 
Je hebt een basistoer nodig om te zorgen dat je rand goed uitkomt. Aan het einde heb je een veelvoud van 10 + 4 

steken nodig aan elke zijde en 4 2l-hoekruimtes. Afhankelijk van hoe je je vierkanten aan elkaar hebt gezet kan het 

zijn dat je twee basistoeren nodig hebt. 

Mijn suggestie is om st te gebruiken. 

Als je een veelvoud van 10 + 4 steken aan elke zijde hebt (exclusief de 2l-hoekruimtes), kun je verdergaan met het 

patroon van de rand zoals hieronder beschreven staat. 

Toer 1 
 

Hecht je garen aan met een staand st in een willekeurige 2l-hoekruimte, (st, 2l, 2st) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste 

hoek. *St in elke volgende steek tot de volgende hoek. (2st, 2l, 2st) in volgende 2l-hoekruimte.* Herhaal van * tot * 

driemaal, laat bij de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in het eerste st. Hecht af en werk de 

draadeinden weg. 

Aantal steken: Veelvoud van 10 + 8 steken aan elke zijde en 4 2l-hoekruimtes  

Toer 2 
 

Hecht je garen aan met een staand hst in een willekeurige 2l-hoekruimte, (2l, hst) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste 

hoek. *St/a in elke volgende steek tot de volgende hoek. (hst, 2l, hst) in volgende 2l-hoekruimte.* Herhaal van * tot 

* driemaal, laat bij de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in het eerste hst. 

 Aantal steken: Veelvoud van 10 steken aan elke zijde en 4 2l-hoekruimtes 
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Toer 3 
Hv in de volgende 2l-hoekruimte. 3l (telt als eerste st).  (St, 2l, 2st) in 

dezelfde 2l-hoekruimte.  Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verborgen) steek over. St in volgende 2 steken. (3l, sla 

volgende 2 steken over en hv in volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek 

zodat je een lus van 8l krijgt. 3l en sla volgende 2 steken over. St in 

volgende 5 steken) totdat je 7 steken over hebt.  Elke herhaling gaat 

over 10 steken.  

3l, sla volgende 2 steken over en hv in volgende steek. 8l en hv in 

dezelfde steek zodat je een lus van 8l krijgt. 3l en sla volgende 2 steken 

over. St in laatste 2 steken (2st, 2l, 2st) in volgende 2l-hoekruimte.* 

Herhaal van * tot * driemaal, laat bij de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in de 3e l van de 

eerste 3l. 

Toer 4 
Hv in de volgende steek en de volgende 2l-hoekruimte. 3l (telt als eerste 

st).  (St, 2l, 2st) in dezelfde 2l-hoekruimte.  Dit is je eerste hoek. 

*St in eerste 4 steken.  (5l, sla 2 3-lossenruimtes en de lus van 8l over en 

st in volgende 5st) totdat je 2 3-lossenruimtes en een lus van 8l over 

hebt.  

5l, sla 2 3-lossenruimtes en de lus van 8l over en st in volgende 4st. (2st, 

2l, 2st) in volgende 2l-hoekruimte.*Herhaal van * tot * driemaal, laat bij 

de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in de 3e l van 

de eerste 3l. 

Toer 5 
Hv in de volgende steek en in de volgende 2l-hoekruimte. 3l (telt als eerste st).  (St, 2l, 2st) in dezelfde 2l-hoekruimte. 

 Dit is je eerste hoek. 

*St in 1e steek. (3l, sla volgende 2 steken over en hv in volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek zodat je een lus van 

8l krijgt. 3l en sla volgende 2 steken over {Foto 1}. St in volgende 5-lossenruimte. 2st samenh in dezelfde 5-

lossenruimte {Foto 2}. Pak de lus van 8l op door een st in de lus en de 5-lossenruimte te maken {Foto 3}. 2st samenh 

in dezelfde 5-lossenruimte. St in dezelfde 5-lossenruimte {Foto 4}) totdat je elke 5-lossenruimte gehad hebt. 
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3l, sla volgende 2 steken over en hv in volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek om een lus van 8l te vormen. 3l en 

sla volgende 2 steken over. St in laatste steek.  (2st, 2l, 2st) in volgende 2l-hoekruimte.* Herhaal van * tot * 

driemaal, laat bij de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in de 3e l van de eerste 3l. 

Toer 6 
Hv in de volgende steek en de volgende 2l-hoekruimte. 3l (telt als 

eerste st).  (St, 2l, 2st) in dezelfde 2l-hoekruimte.  Dit is je eerste hoek. 

*St in eerste 3 steken.  (5l, sla 2 3-lossenruimtes en de lus van 8l over 

en st in volgende 5st) totdat je 2 3-lossenruimtes en een lus van 8l 

over hebt.  

5l, sla 2 3-lossenruimtes en de lus van 8l over en st in volgende 

3st. (2st, 2l, 2st) in volgende 2l-hoekruimte.*Herhaal van * tot * 

driemaal, laat bij de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met 

een hv in de 3e l van de eerste 3l. 

 

Toer 7 
Hv in de volgende steek en de volgende 2l-hoekruimte. (L, v, 2l, v) in 

dezelfde 2l-hoekruimte.  Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verborgen) steek over. V in volgende 4 steken. (2v in 

volgende 5-lossenruimte. Pak de lus van 8l op door een v in de lus en 

de 5-lossenruimte te maken. 2v in dezelfde 5-lossenruimte. V in 

volgende 5st) totdat je bij de 2l-hoekruimte bent. (V, 2l, v) in 

volgende 2l-hoekruimte.* Herhaal van * tot * driemaal, laat bij de 

laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in de 1e v. 

Hecht af en werk de draadeinden weg. 

Aantal steken: Veelvoud van 10 + 6 steken per zijde en 4 2l-

hoekruimtes 

Toer 8 

Hecht je garen aan met een staand st in een willekeurige 2l-

hoekruimte, (st, 2l, 2st) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste hoek. *St in 

elke volgende steek tot de volgende hoek. (2st, 2l, 2st) in volgende 2l-

hoekruimte.* Herhaal van * tot * driemaal, laat bij de laatste 

herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in het eerste st. Hecht 

af en werk de draadeinden weg. 

Aantal steken: Veelvoud van 10 steken per zijde en 4 2l-hoekruimtes  

 

  



6 | B a n k s i a  R a n d            w w w . l o o k a t w h a t i m a d e . n e t  

Toer 9 

Hecht je garen aan met een staand hst in een willekeurige 2l-hoekruimte, (2l, hst) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste 

hoek. *St/a in elke volgende steek tot de volgende hoek. (hst, 2l, hst) in volgende 2l-hoekruimte.* Herhaal van * tot 

* driemaal, laat bij de laatste herhaling de hoek weg. Sluit de toer met een hv in het eerste hst. Hecht af en werk de 

draadeinden weg. 

Aantal steken: Veelvoud van 10 + 2 steken per zijde en 4 2l-hoekruimtes 

 

 

Bedankt dat je deze rand hebt gekozen. Als je foto’s van je afgeronde project wilt delen of als je vragen of feedback 

hebt, dan kun je me hier bereiken: 

Website: http://www.lookatwhatimade.net/ 

Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy 

Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade 


