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Benodigdheden: 

Garen: garen geschikt voor een haaknaald van 5mm 

Het voorbeeld is gemaakt met: HjerteGarn SOON, 60% katoen, 40% Acryl HB, 80 m / 50 gr. 

Color 7060, ongeveer 80 gr. 

Haaknaald: 5.00 mm 

Schaar en naald om draadjes weg te werken 

 

Tips voor het lezen van het patroon *…* herhaal de instructies tussen de 

asterisken het aangegeven aantal keer. Dit zijn meestal meerdere instructies die per zijde 

worden herhaald.  

(…) herhaal de instructies tussen haakjes het aangegeven aantal keer. Dit zijn herhalingen die 
vaker per zijde voorkomen 

 set herhaal instructies van een laag niveau. 

Notities, hints en tekst tussen haakjes, [ ], staan schuin geschreven en in paars om hulp te 

bieden met de stappen in het patroon  

 

Let op: dit patroon is voor een Cheerful Echinacea in één kleur, maar hij is ook heel leuk in 

meerdere kleuren! Als je meerdere kleuren wilt gebruiken, kijk dan in de speciale bijlage.  

Steken: 

 L   losse(n)  

 Hv  halve vaste 

 V  vaste 

 Hst half stokje 

 St   stokje 

 Dst dubbel stokje 

 Rst/a reliëf stokje achter 

 Rhst/a reliëf half stokje achter 

Speciale Steken: 
 bessteek: bessteken worden aan de achterkant doormiddel van een vaste en een 

dubbelstokje in dezelfde steek gemaakt, of in aangegeven steken.  

 begin 4-dst-cluster (4 dst samen in dezelfde steek): 3l, *twee keer omslaan, naald in 

dezelfde steek, haal een lus op, (draad door twee lussen) twee keer* [twee lussen op je 

naald]. Herhaal * tot * nog twee keer [4 lussen op je naald], draad omslaan en door alle vier 

de lussen halen. 
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 4-dst-cluster (4 dst in dezelfde steek): *draad twee keer omslaan, steek je haaknaald in je 

steek en haal een lus op, (trek door twee lussen) twee keer* [twee lussen op je naald]. 

Herhaal * tot * nog drie keer (5 lussen op je naald), draad omslaan en door alle 5 lussen 

halen.  

 2vSh: (2 vasten samenhaken) haaknaald in de 3-lossenruimte net vóór de 4-st-cluster/blaadje 

en haal een lus op (twee lussen op je naald) [foto 1], steek je haaknaald in de volgende 3-

lossenruimte en haal een lus op [drie lussen op je naald] [foto 2], draad omslaan en door alle 

drie lussen halen. [foto 3]. 

 

 bobbelsteek (3 st samen in dezelfde steek): *draad omslaan, haaknaald in de steek om een 

lus op te halen, door 2 lussen halen* [twee lussen op je naald]. Herhaal * tot * nog twee keer 

[vier lussen op je naald], draad omslaan en door alle 4 lussen halen.  

 reliëfsteek sluiting: haal je haaknaald uit je werk en steek die van achter naar voren onder 

dezelfde steek. [foto's 1 & 2], steek je haaknaald nu van voor naar achter door de volgende 

steek [foto 3] en zet de lus weer op je naald [foto 4], haal de lus naar de voorkant van je werk 

[foto 5], haal de lus naar de achterkant van je werk en trek voorzichtig aan je garen om de lus 
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mooi glad en van hetzelfde formaat te krijgen [foto 6]. Hoera , compleet - en de moeite waard! 

 

Over Copyright: Ik, Sari Åström, behoud alle rechten voor dit ontwerp en patroon. Het is niet toegestaan het 

patroon, of delen ervan te kopiëren, na te maken, te verspreiden, te wijzigen of te verkopen. Wil je het patroon met 

iemand delen, deel dan de link naar mijn blog. Je mag je resultaat verkopen, maar vermeld dan wel mijn naam als 

ontwerpster. Bedankt!  

Instructies: 
Maak een magische ring. 

Toer 1  In de magische ring, 4l, [telt als 1ste st + 1l], 

(1st en 1l) zeven keer.  

Sluit met een hv in de 3e losse van de eerste 4l. 

 

 stekenaantal : 8st en 8 1-losseruimte 

Toer 2 [In deze toer maak je bessteken in de 1losse-ruimte en in de stokjes van de vorige 

toer.] Draai je werk om [je hebt de achterkant nu naar je toe], maak 1l [telt niet mee 

als steek] (1v en 1dst) in dezelfde steek waar je je toer sloot. [foto's 1-3 onder de 

tekst], *(1v en 1dst) in de losse-ruimte, (1v en 1dst ) in een stokje*, Herhaal * tot * 

nog 6 keer, (1v en 1dst in de losse-ruimte. Sluit met een hv in de 1 ste v [foto's 5 en 

6].  

 Op de laatste foto's hieronder kun je zien hoe de bessteek eruitziet van de voor- en 

achterkant. 
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 stekenaantal : 16 bessteken [v en dst inclusief] 

Let op: tijdens de eerste toeren golft je werk misschien een beetje. Dit trekt later in het patroon 

wel weer bij. 

 

 

Toer 3  Werk verder aan de achterkant en alleen in de vasten, sla alle dubbelstokjes van 

de vorige toer over. 1l [telt niet mee als steek], (1dst, 1v) in dezelfde steek als je 

sluiting [foto's 1 en 2], *(1v, 1dst, 1v) in de volgende v*, Herhaal * tot * nog 14 keer. 

Sluit met een hv in de eerste L [foto 3]. 

 stekenaantal : 16 bessteken en 16v.  
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Toer 4 Hint: Deze toer werk je aan de voorkant. Alle steken worden alleen in de vaste 

steken van de bessteken gemaakt. (bessteek is de v en dst in dezelfde steek) niet 

in de vaste net na de bessteek (zie het rode pijltje in foto 3 die de juiste vaste 

aangeeft). Let op: de vorige toer werd aan de achterkant gemaakt en als je nu vanaf 

de voorkant kijkt zijn die steken in omgekeerde volgorde te zien. Dus er is eerst een 

vaste, dan een bessteek (dst en v). Sla alle andere vasten en de stokjes over. 

 

Het is aan te raden de lossen wat losser te haken, helemaal als je normaal 

gesproken al strak haakt.  

Draai je werk om [voorkant naar je toe] en maak een begin 4-dst-cluster in 

dezelfde steek als je sluiting. [foto's 1 en 2], (3l, 4-dst-cluster naar de tweede vaste 

na de volgende bes. [foto 3] 15 keer, 3l. Sluit met een hv in de bovenkant van het 

1ste cluster [foto 5]. 

 stekenaantal : 16 blaadjes (van vier dst) en 16 3-lossenruimtes. 

Back side      Front side 
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Toer 5 1l [telt niet mee als steek], (2vSh aan weerszijde van het blaadje [foto's 1-3], 3v 

naar de lossen-ruimte) 16 keer [zie Speciale Steken voor 2vSh]. Sluit met een 

“reliëf sluit steek” [foto's 4-5] – zie Speciale Steken!  

stekenaantal : 16 2vSh en 48v.  
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Toer 6 3l [telt als 1ste rst/a], rst/a in de volgende 63 steken [foto's 1 en 2, eerste echte 

rst/a komt om de 2vSh van toer 5]. Sluit met een hv aan de 3e losse. [foto 3]. 

 

 stekenaantal : 64 rst/a. 

  

 

Toer 7 Hint: in deze toer maak je bobbelsteken. ( 3st samen in dezelfde steek – zie 

Speciale Steken). Wanneer je de volgende vaste maakt, kun je met je vinger 

voorzichtig de bobbelsteek vanaf de achterkant naar voren duwen zodat de 

structuur van de steek aan de voorzijde blijft.. 

 

1l en 1v in dezelfde steek als je sluiting [foto 1], *(bobbelsteek, 1v) in de volgende 

steek [die zou net boven het blaadje en de 2vSh moeten zitten, [foto's 2 en 3], 1v in 

de volgende 3 steken [foto 4]*, Herhaal * tot * nog 14 keer, (bobbelsteek, 1v) in de 

volgende steek, 1v in de volgende 2 steken. Sluit met een hv in de eerste vaste 

[foto 5].  

 stekenaantal : 16 bobbelsteken en 64 v 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Toer 8 In deze toer veranderen we de vorm van een cirkel naar een vierkant: 

Maak 1l en 1v in dezelfde steek als je sluiting [foto 1], 1v in de volgende 2 steken 

[2e van drie vasten valt boven de bobbelsteek], 

*hst in de volgende 3 steken [foto 2], 

st in de volgende 3 steken [1ste st valt boven de bobbelsteek, foto 3], 

dst in de volgende 2 steken [foto 4], 

(2 dst , 3l, 2 dst ) in de volgende steken [boven de bobbelsteek, foto 5], 

dst in de volgende 2 steken 

st in de volgende 3 steken [3e st valt boven de bobbelsteek], 

hst in de volgende 3 steken [foto 6], 

1v in de volgende 3 steken [2e v valt boven de bobbelsteek]*. 

Je hebt nu een kwart van je vierkant compleet.  

Herhaal * tot * nog drie keer [zie foto's 1-6], laat bij de laatste herhaling de laatste 

drie vasten weg. Sluit met een “reliëf sluit steek”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 stekenaantal  per herhaling: 3 v, 6 hst, 6 st, 8 dst , en een 3l hoekruimte.

 

  

Toer 9 Hint: Alle reliëfsteken moeten als ondiepe reliëfsteken. Een ondiepe reliëfsteek lijkt 

erg op een gewone reliëfsteek,maar wordt alleen om het bovenste gedeelte van de 

steek gemaakt. (zoals wanneer je een reliëf vaste maakt). We gaan voor een smalle 

rand die de verschillende steken beter scheidt. Gewone reliëfsteken hebben meer 

structuur en geven niet het gewenste effect. Voor een mooi resultaat wel even 

opletten dat je alle steken hetzelfde maakt. Nog steeds onzeker? Google heeft het 

antwoord: zoek op [Shallow post stitch]. 

 

3l [telt als 1ste rst/a], rst/a in de volgende 13 steken. 

*(2 St, 3l, 2 st) in de hoekruimte, rst/a in de volgende 23 steken*, Herhaal * tot * nog 

twee keer (2st, 3l, 2st), rst/a in de volgende 9 steken. Sluit met een hv in de derde 

losse.  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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  stekenaantal  per zijde: 4 st, 23 rst/a en 3l hoekruimte. 

 
 

  

http://sariastrom.wix.com/arteeni


  

© 2016 Sari Åström, alle rechten voorbehouden    http://sariastrom.wix.com/arteeni 

 12 

Toer 10 3l [telt als 1ste st], st in de volgende 15 steken [foto 1], *(2 st, 3l, 2 st) in de 

hoekruimte [foto 2], st in de volgende 27 steken* [let op dat je de eerste steek niet 

mist], Herhaal * tot * nog twee keer , st in de volgende 11 steken. Sluit met een hv 

in de derde losse. [foto 3]. 

 

stekenaantal  per zijde : 31 st en 3l hoekruimte. 

  

 

Toer 11 1l en een bobbelsteek in dezelfde steek als de sluiting [foto 1 en 2], (1v in de 

volgende 3 steken [foto 3], bobbelsteek in de volgende steek) vier keer, 1v in de 

volgende steek. 

*(2 v, 1l[gebruik een steek markeerder, 2 v) in de hoekruimte [foto's 5 en 6],  

v in de volgende steek [let op dat je de eerste steek niet mist],  

(bobbelsteek, v in de volgende 3 steken) zeven keer, bobbelsteek in de volgende 

steek, v in de volgende steek*, 

Herhaal * tot * nog twee keer,  

(2 v, 1l [plaats een steek markeerder ], 2 v) in hoekruimte,  

1v in de volgende steek [let op dat je de eerste steek niet mist],  

(bobbelsteek, 1v in de volgende 3 steken) drie keer. Sluit met een hv in de 

bovenkant van de 1ste bobbelsteek [foto 4]. 

 stekenaantal  per zijde: 8 bobbelsteken, 27 v en 1l hoekruimte. 
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Toer 12 3l, [telt als 1ste st], st in de volgende 19 steken, *(1st, 3l, 1st] in hoekruimte, st in de 

volgende 35 steken [let op dat je de eerste steek niet mist]*, Herhaal * tot * nog 

twee keer, (1st, 3l, 1st) in hoekruimte, 1st in de volgende 15 steken. Sluit met een 

“reliëf sluit steek”. 
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 stekenaantal  per zijde: 37 st en 3l in elke hoek

 
 

Toer 13 Hint. Maak alle reliëfsteken opnieuw als ondiepe reliëfsteken. Optie: je kunt het 

formaat van je vierkant ook aanpassen door alle reliëfsteken als reliëf vasten te 

maken als je je vierkant wat kleiner wilt hebben, of vervang ze door langere 

reliëfsteken als je je vierkant groter wilt hebben.  

           2l [telt als 1ste rhst/a, foto's 1-3], rhst/a in de volgende 21 steken *(2 hst, 2l, 2 hst) in de 

hoekruimte [foto 4], rhst/a in de volgende 37 steken*, Herhaal * tot * nog twee keer. 

(2 hst, 2l, 2 hst) in de hoekruimte, rhst/a in de volgende 15 steken. Sluit door de lus 

naar achter door het 1ste rhst/a te trekken. Knip de draad af, haal hem door de lus 

en hecht af. 

 

stekenaantal  per zijde: 37 rhst/a, 4 hst en 2l hoekruimte. 
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Hint: zie de foto's 1-4 hieronder voor het wegwerken van de draadjes. Denk eraan om voorzichtig 

de draad aan te trekken en er een knoop in te leggen voor je het draadje van de magische ring in 

het midden wegwerkt, om te voorkomen dat het in de toekomst je werk ontrafelt. 

 

Gefeliciteerd! Je Cheerful Echinacea vierkant is af. Bewonder je werk en blok je 

vierkant voor gebruik. Ik hoop dat je net zoveel plezier als ik heb gehad van het 

haken van mijn ontwerp.  
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Heel veel liefs,  

Sari 

 

Ps. Ik ben erg benieuwd naar jouw Cheerful Echinacea … deel je foto's vooral op social media 

met #crochetcheerfulechinacea  

 

Oh, en wil je het vierkant met meerdere kleuren haken? Lees dan vooral de bijlage, waar 

Cheerful Echinacea een kleurtje krijgt! Die vindt je vast ook mooi. Klik hier op de link!  
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