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…en toen kreeg Cheerful Echinacea kleur...  

Als je liever meer dan één kleur gebruikt staan hier de aanwijzingen.  

Je kunt in principe zo veel kleuren gebruiken als je wilt en alle combinaties zijn mogelijk. Laat je 

fantasie de vrije loop! Ik ben heel benieuwd naar jullie kleur keuzes (#crochetcheerfulechinacea 

in social media)!  

 

Wil je je artistieke kant eerst uitleven en kleuren uitproberen vóór je gaat haken, klik dan hier op 

de link voor de kleurplaat. 

   
 

Speciale steken en methodes  

Staande steken zijn een handige manier om een nieuwe toer met een nieuwe kleur te beginnen. 

Ze vervangen de gebruikelijke hv en lossen start (die erg dun en duidelijk zichtbaar is in je 

eindresultaat). Je kunt in Google zoeken naar instructievideo’s. Het leven werd een stuk 

makkelijker nadat ik deze steken ontdekt had.  

Naaldsluiting is een onzichtbaar alternatief voor de traditionele sluiting met een hv. Wanneer je 

niet bekend bent met deze methode zoek dan ook hiervoor een video op het internet (needle 

join) Basis: knip je draad af, trek de draad door de laatste steek en rijg je draad door een naald. 

[foto 1]. Steek je naald door de volgende steek van voor naar achter [foto 2] en dan door de 

achterste lus van je laatste steek, van voor naar achter. [foto 3]. Hecht af.  
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In het volgende schema vind je de instructies voor hoe en waar te beginnen met een nieuwe 

kleur. Alle andere instructies, hints en tips vind je in het originele patroon voor Cheerful 

Echinacea. Deze pagina’s zijn dus slechts een optionele appendix en zijn niet op zichzelf te 

gebruiken. De bijbehorende foto’s vind je na het schema. 

Schema voor kleurwisseling: 

Toer Kleur begin steek foto begin positie Sluiting 

1-3 1 Volgens patroon  -  Hv of 
naaldsluiting  

4 2 Staand dubbelstokje 
(sla de laatste doorhaal 
over) OF hv en 3l om 
het begin 4-dst-cluster 
te vervangen  

1 In een vaste (in een 
bessteek) 

Hv of 
naaldsluiting  

5 3 Staande vaste voor 
2vSh 

2a, 2b Boven een cluster Hv of 
naaldsluiting  

6 4 Staand rst/a  3 Om een willekeurige 
steek 

Hv of 
naaldsluiting  

7 3 Staande vaste 4 1 steek voor een steek 
boven een cluster  

Hv of 
naaldsluiting  

8 4 Staande vaste 5 1 steek voor een bobbel Hv of 
naaldsluiting  

9 5 Staand rst/a 6 Om de 10e steek vanaf 
een willekeurige hoek  

Volgens 
patroon  

10 5 Ga met dezelfde kleur 
door 

 - Hv of 
naaldsluiting  

11 3 Staande vaste , 
bobbelsteek in de 
volgende , ga door 
volgens patroon  

7 13e steek vanaf een 
willekeurige hoek  

Sla de laatste 
3 vasten over, 
Hv of 
naaldsluiting  

12 5 Staand stokje 8 boven de 4e bobbel van 
een willekeurige zijde 

Hv of 
naaldsluiting  

13 3 Staand rhst/a 9 Om de 16e steek vanaf 
een willekeurige hoek  

Hv of 
naaldsluiting  
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Foto’s voor Cheerful Echinacea krijgt kleur: 

1.  2.   

3.  4.  5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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