Scheepjes CAL
haakpatroon week 8

een patroon van wink

gehost door

mede mogelijk gemaakt door

page 2

Benodigdheden

Vierkantje week 8

- Cotton 8 garen, kleur 529 van kit 1 of kleur
720 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Kit 1 - kleur 529

Gebruikte steken
- Stokje
- Ketting
- Halve vaste
- Dubbel stokje
- Driedubbel stokje
Tips
- Lees het patroon tenminste een keer door
voordat je begint.
- Gebruik elke kleur die je wil (behalve kleur 726
van kit 1 en 717 van kit 2; dit zijn de kleuren
waar je 4 bollen van hebt).
- Het doel van deze CAL is om je creatieve
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die je
leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren in 1
vierkantje combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode
om je vierkantje af te werken, zoals beschreven
in de Tips & Tricks PDF. Dit zorgt ervoor dat alle
zijden van je vierkantje hetzelfde zijn, wat straks
makkelijk is met het aan elkaar haken.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Block je vierkantjes om het beste resultaat te
krijgen. Meer info hierover staat in de Tips &
Tricks PDF.
- Als je dit patroon wil printen, print dan
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

Kit 2 - kleur 720

- Geniet ervan! :)
Het geblockte vierkantje is ongeveer
18cm/7 inch breed.
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Patroon - maak totaal 6 vierkantjes
Start met een magische ring. In de Tips & Tricks
PDF staat hoe dit moet.
1. Haak 3l, 15st, sluit met hv in de 3e l van de
eerste 3l.
2. Haak 4l, *1st, 1l*, herhaal tussen ** 14 keer,
sluit met hv in 3e l van eerste 3l.
3. Haak 5l, *1st in volgende steek, 2l*, herhaal
tussen ** 14 keer, sluit met hv in 3e l van eerste
3l.
4. Haak 6l, hv in dezelfde steek, *2v in
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, hv in st, 6l, hv
in hetzelfde st*, herhaal tussen ** 6 keer, 2v in
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, sluit met hv in
de eerste 6l-lus.
5. Haak [3l, 5st, 2l, 6st] in 6l-lus, sla 2 vasten
over, 1v in volgende v, *[6st, 2l, 6st] in volgende
6l-lus, sla 2 vasten over, 1v in volgende v*,
herhaal tussen ** 6 keer, sluit met hv in 3e l
van de eerste 3l. Knip de draad af en werk de
eindjes weg.

5st in 4l-ruimte, sluit met hv in 3e l van eerste
3l.
8. Haak 3l, 15st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *31st,
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2
keer, 15st, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.
9. Haak 3l, 17st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *35st,
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2
keer, 17st, sluit de ronde af met de onzichtbare
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks
PDF. Werk vervolgens het einde weg, en knip
de draad af.
Kleurvariaties - optioneel
Pakket 1 - start met kleur 529 in de eerste 5
rondes, kleur 723 voor de volgende 4 rondes.
Pakket 2 - start met kleur 716 in de eerste 5
rondes, 720 voor de volgende 4 rondes.
Hecht onzichtbaar af na elke ronde. Meer info
en hoe je een nieuwe kleur aanhecht kan je
vinden in de Tips & Tricks PDF.

6. Start in een 2l-ruimte van de vorige ronde
met een schuiflus op je naald. *1v in 2l-ruimte,
4l, dried.st in v tussen bloembladeren, 4l, [2
d.st, 2l, 2 d.st] in volgende 2l-ruimte, 4l, dried.st
in v tussen bloembladeren, 4l*, herhaal tussen
** 3 keer, sluit met hv. In de eerste v van de
ronde.
7. Haak 3l, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st
in 4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l,
2st] in 2l-ruimte, *2st in volgende 2 d.st, 5st
in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in 4l-ruimte,
1st in v, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in
4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l, 2st]
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st in
volgende 2 d.st, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st,
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6. Start in een 2l-ruimte van de vorige ronde
met een schuiflus op je naald. *1v in 2l-ruimte,
4l, dried.st in v tussen bloembladeren, 4l, [2
d.st, 2l, 2 d.st] in volgende 2l-ruimte, 4l, dried.st
in v tussen bloembladeren, 4l*, herhaal tussen
** 3 keer, sluit met hv. In de eerste v van de
ronde.
7. Haak 3l, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st
in 4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l,
2st] in 2l-ruimte, *2st in volgende 2 d.st, 5st
in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in 4l-ruimte,
1st in v, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st, 5st in
4l-ruimte, 2st in volgende 2 d.st, [2st, 2l, 2st]
in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2 keer, 2st in
volgende 2 d.st, 5st in 4l-ruimte, 1st in dried.st,
5st in 4l-ruimte, sluit met hv in 3e l van eerste
3l.

Patroon - maak totaal 6 vierkantjes
Start met een magische ring. In de Tips & Tricks
PDF staat hoe dit moet.
1. Haak 3l, 15st, sluit met hv in de 3e l van de
eerste 3l.
2. Haak 4l, *1st, 1l*, herhaal tussen ** 14 keer,
sluit met hv in 3e l van eerste 3l.

8. Haak 3l, 15st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *31st,
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2
keer, 15st, sluit met hv in 3e l van eerste 3l.
9. Haak 3l, 17st, [2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte, *35st,
[2st, 2l, 2st] in 2l-ruimte*, herhaal tussen ** 2
keer, 17st, sluit de ronde af met de onzichtbare
join zoals die beschreven is in de Tips & Tricks
PDF. Werk vervolgens het einde weg, en knip
de draad af.

3. Haak 5l, *1st in volgende steek, 2l*, herhaal
tussen ** 14 keer, sluit met hv in 3e l van eerste
3l.
4. Haak 6l, hv in dezelfde steek, *2v in
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, hv in st, 6l, hv
in hetzelfde st*, herhaal tussen ** 6 keer, 2v in
2l-ruimte, 1v in st, 2v in 2l-ruimte, sluit met hv in
de eerste 6l-lus.
5. Haak [3l, 5st, 2l, 6st] in 6l-lus, sla 2 vasten
over, 1v in volgende v, *[6st, 2l, 6st] in volgende
6l-lus, sla 2 vasten over, 1v in volgende v*,
herhaal tussen ** 6 keer, sluit met hv in 3e l
van de eerste 3l. Knip de draad af en werk de
eindjes weg.
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