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Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie


deel 4, orgineel patroon

Gebruikte 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
HRstkv = half reliëf 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 4

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Toer 26

642 Light Green

2531 Olive

846 Canada Jade

Toer 27

714 Canary

2513 Light Rose

841 Moonstone

Toer 28

642 Light Green

2531 Olive

846 Canada Jade

Toer 29

720 Fuchsia

2514 Rose

856 Coral

Toer 30

529 Violet

2534 Cyclamen

841 Moonstone

Toer 31

719 Dark Pink

2519 Violet

848 Corundum Ruby

Toer 32

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Toer 33

712 Turquoise

2511 Dark Turquoise

852 Lemon Quartz

Toer 34

714 Canary

2518 Canary

841 Moonstone

Toer 35

726 Moors

2513 Light Rose

841 Moonstone

Toer 36
Bloemen
(optie)

651 Light Purple

2514 Rose

845 Blue Apatite

718 Light pink

2493 Heath

855 Green Agate
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Toer 26
Deze toer haak je alleen om de steeltjes van de steken van toer 24. Zorg ervoor dat je niet per ongeluk een steek
overslaat of om twee steeltjes tegelijk haakt. Om jezelf te kunnen controleren, zitten er in het patroon een paar
referentiepunten die aangeven wanneer je bij het Rstkv van toer 24 bent aangekomen. Het haken van de DRstka
(dubbel reliëf stokje achter) lijkt lastig, maar het gaat je vast lukken.
Begin met een begin vaste rondom het steeltje van één van de Rstkv van toer 24 (foto 1). Rva rondom de
volgende 9 steken.
*HRstka (half reliëf stokje achter) rondom de volgende 10 steken. Het laatste Rhstka komt uit in de steek voor het
Rstkv van toer 24 (foto 2). Rstka in de volgende 9 steken. (3 keer een DRstka rondom de volgende steek, 2l , 3
keer een DRstka rondom de volgende steek) Dit vormt de hoek. (foto's 3 & 4) Rstka in de volgende 9 steken. Het
laatste Rstka komt uit in de steek voor het Rstkv van toer 24 (foto 5). HRstka rondom de volgende 10 steken. Rva
rondom de volgende 20 steken.* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 10 Rva. Sluit af
met een hv in de begin vaste.
Aantal steken: 80 Rva, 80 HRstka, 72 Rstka, 24 DRstka en 4 lbg van 2 lossen
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Toer 27
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1 l en 1v in dezelfde steek. V in de volgende 13 steken.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer.
(foto 1) V in de volgende 13 steken.
*Hstk in de volgende 3 steken, stk in de volgende 12 steken. Het laatste stokje komt uit in de het Rstka voor de 3
DRstka van de hoek (foto 2). Sla de 3 DRstka over. In de lossenboog: 6 stk, 3l, hv in de 3e lus vanafg de haaknaald
(picootje), 6 stk. Het is wat krap voor 12 stk-jes in de lossenboog maar het past wel. Verdeel ze mooi in lbg (foto's
3-5). Sla de 3 DRstka over. Stk in de volgende 12 steken, (foto 6), hstk in de volgende 3 steken, v in de volgende
28 steken* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 14 v. Sluit af met een hv in de begin
vaste.
Aantal steken: 112 v, 24 hstk, 144 stk, 4 picootjes
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Toer 28
Het lijkt er in deze toer op dat de hoeken te strak worden, hierover moet je je geen zorgen maken.
Begin met een begin vaste in één van de picootjes van de vorige toer (foto 1)
*4 lossen (foto 2). Maak een cluster van 3 DRstkv, rondom de 3 DRstka van toer 26 (foto's 3 & 4). 2 lossen (foto 5).
Sla de eerste 4 stokjes na de DRstka over. Hstk in de volgende 2 steken. (worden aangegeven met een pijl in foto 6
en gehaakt op foto 7). 2 lossen, sla 2 steken over, en hstk in de volgende 2 steken. (2 lossen, sla 2 steken over, en
v in de volgende 2 steken).() herhaal nog 8 keer. ((2 lossen, sla 2 steken over, en hstk in de volgende 2 steken)).(())
herhaal nog 1 keer. Je moet nu 4 stokjes over hebben voor de DRstka van toer 26, (foto 8). 2 lossen. Maak een
cluster van 3 DRstkv, rondom de 3 DRstka van toer 26 (foto 9). 4 lossen, v in het picootje (foto 10)* Herhaal **
nog 3 keer. Vergeet de laatse v bij de laatste herhaling. Sluit af met een hv in de begin vaste.
Wanneer deze toer klaar is moet je de (4 lossen, v, 4 lossen) een beetje wegdrukken naar achteren, deze zie je niet
meer terug en gebruik je ook niet meer. (foto's 11 & 12)
Aantal steken: 8 lossenbogen van 4 lossen, 56 lossenbogen van 2 lossen, 8 clusters van 3 DRstkv, 32 hstk en 76
vasten (incl. de vasten op de hoeken)
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Toer 29
Deze toer wordt gehaakt in de steken van toer 27, behalve voor 16 steken. Wanneer je onder de lossenbogen van
toer 27 haakt, haak je voor de lbg langs en niet achter de lbg langs!.
Begin met een begin half stokje in het tweede hstk na een hoek van toer 28 (foto 1) aan één van de vier zijden.
* DRstkv in de volgende 2 steken van toer 27 direct onder de lbg van 2 lossen (foto 2). Let erop dat je aan de
voorkant werkt en niet erachter (zie foto 5). (2 lossen en Rstkv om de volgende 2 steken van toer 27, direct onder
de lbg van 2, (foto's 3 & 4)) herhaal () nog 9 keer . 2 lossen en DRstkv om de volgende 2 steken van toer 27 direct
onder de lbg van 2 lossen. Hstk in de volgende 2 hstk van toer 28 (foto 6).
Nu ga je haken in de halve cirkel die wordt gevormd door de 6stk-picootje-6stk van toer 27, en voor de
lossenbogen van 4 lossen van toer 28 (deze zijn weggedrukt naar achteren). Om het eerste stokje van de cirkel te
vinden moet je het blaadje gehaakt in toer 28 aan de kant duwen (foto 7), je gebruikt de steken van het picootje
NIET!
2 lossen. Maak een cluster van 3 dubbele stokjes op de halve cirkel (foto 7 & 8). (4 lossen en weer een cluster van
3 dubbele stokjes) herhaal () nog 2 keer (foto 9). 2 lossen en een hstk in de volgende 2 hstk van toer 28 (foto 10)*
Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet het laatste hstk van de laatste herhaling, sluit af met een hv in het eerste hstk.

Aantal steken: 12 lossenbogen van 4 lossen, 52 lossenbogen van 2 lossen, 16 clusters van 3 dstk, 16 hstk,
16 DRstkv en 80 Rstkv
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Toer 30
Met een nieuwe kleur, maak een begin stokje in de middelste lossenboog van 4 lossen op één van de hoeken. 2
stk, 2 lossen, 3 stk in dezelfde lossenboog, dit is je eerste hoek (foto 1).
* 5 stk in de volgende lossenboog van 4 lossen (foto 2). 5 stk in de volgende lossenboog van 2 lossen. Sla de 2 hstk
over en maak een hv in de volgende DRstkv (foto 3). 8 stk in de volgende lossenboog van 2 lossen. Sla het
volgende Rstkv over en maak een hv in het tweede Rstkv (foto 4).
Vanaf hier haak je in de steken en om de lbg van 2 lossen van toer 28. Deze liggen achter de steken van toer 29.
(V in de volgende 2 vasten van toer 28 (aangegeven met de pijltjes op foto 5 en te zien op foto 6) 2 vasten om de
lossenboog van 2 lossen van toer 28 (foto 7)) herhaal () nog 7 keer. V in de volgende 2 steken van toer 28. Je hebt
nu in totaal 34 vasten.
We gaan verder in toer 29, hv in de volgende Rstkv, sla het volgende Rstkv over en 8 stk in de volgende
lossenboog van 2 (foto 8). Sla de volgende 2 DRstkv over en hv in het volgend hstk (foto 9). Sla het volgende hstk
over en haak 5 stk in de volgende lossenboog van 2 lossen. Haak 5 stk in de volgende lossenboog van 4 lossen.
(3stk, 2l, 3 stk) in de middelste lossenboog van 4 lossen.* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste
herhaling voor de hoek. HV in het begin stokje.
Aantal steken: 4 lossenbogen van 2 lossen, 168 stk, 136 v en 8 hv
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Toer 31
Deze toer is redelijk ingewikkeld, lees goed en kijk naar de foto's!
HRstkv = half reliëf stokje voor
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende 2 stk en in de lossenboog van 2
lossen. (1 l, 1v, 2l, 1v) in deze zelfde lossenboog
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in één van de hoeken. (2l, 1v) in
dezelfde lossenboog (foto 1).
*V in de volgende 12 stokjes (foto 2). Sla het volgende stokje over en een Rstkv rondom de eerste DRstkv van toer
29. Rva rondom de 8 stokjes van het halve cirkeltje van toer 30. Sla het volgende DRstkv van toer 29 over en maak
een Rstkv rondom het volgende DRstkv (bovenop dit reliëf stokje zit de hv van toer 30) van toer 29 (foto 3).
Stk in de volgende 2 steken van toer 30 (achter het lbg van toer 29)(foto 4).
Rstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 29 (foto 5) en sla de 2 volgende steken van toer 30 over, (dit zijn de 2
vasten die gemaakt zijn in de lossenboog van 2 lossen van toer 28) (op foto 6 zie je de steken die over moet slaan).
Hstk in de volgende 2 steken van toer 30. HRstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 29 (foto 7) en sla de
volgende 2 steken van toer 30 over.
(v in de volgende 2 steken van toer 30. Rvv rondom de 2 Rstkv van toer 29 en sla de volgende 2v van toer 30 over)
herhaal () nog 3 keer. V in de volgende 2 steken van toer 30 (foto 8).
HRstkv rondom de volgende 2 Rstv van toer 29 en sla de volgende 2 steken van toer 30 over. Hstk in de volgende
2 steken van toer 30 (foto 9).
Rstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 29 en sla de volgende 2 steken van toer 30 over. Stk in de volgende 2
steken van toer 30 (foto 10)
Rstkv rondom het volgende DRstkv van toer 29 (foto 11). Rva rondom de 8 stokjes van het halve cirkeltje van toer
30. Sla het volgende DRstkv van toer 29 over en maak een Rstkv rondom het volgende DRstkv (foto12). Sla het
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volgende stokje over en v in de volgende 12 steken. (v, 2l, v) in de volgende hoek (foto 13)*. Herhaal ** nog 3
keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek.
Aantal steken: 4 lbg van 1 losse, 32 Rvv, 144 v, 64 Rva, 16 HRstkv, 16 hstk, 32 Rstkv en 16 stk
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Toer 32
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende lbg van 2l. (l, v, 2l en een v) in
deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in één van de hoeken. (2l, 1v) in
dezelfde lossenboog (foto 1).
* Rva in de volgende 12 steken. HRstka in de volgende steek (foto 2). Haak 3 dstk in de eerste lbg van 2l van toer
28 (achter het 'blaadje')(foto 3). Haak 3 dstk in de volgende lbg van 2l van toer 28 (foto 4). Sla de volgende 8 Rva
over en het volgende Rstkv van toer 31. V in de volgende 34 steken (foto's 5 & 6). (de laatste vaste moet
uitkomen voor het Rstkv van toer 31 (foto 7). Haak 3 dstk in de beide lbg van 2l van toer 28 achter het 'blaadje'
zoals ook in het begin van de toer (foto 8). Sla de volgende 8 Rva over en het volgende Rstkv van toer 31. HRstka
in de volgende steek. Rva in de volgende 12 steken. (v, 2l, v) in de lbg in de hoek (foto 9).*
Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek.
Aantal steken: 4 lbg van 2 losse, 96 Rva, 144 v,8 HRsta, 48 dstk
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Toer 33
Deze toer gaan we zigzag heuvels van lossen maken Deze ronde is een beetje A-symetrisch. Je hebt 20 vasten voor
de zigzag en maar 19 vasten na de zigzag (dit is inclusief de laatste vaste van de heuvel maar zonder de vasten in
de hoek.
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende lbg van 2l. (l, v, 2l en een v) in
deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in één van de hoeken. (2l, 1v) in
dezelfde lossenboog.
*V in de volgende 20 steken. De laatste vaste wordt gehaakt op het laatste dstk van de vorige toer (foto's 1). Kom
je niet uit, check dan of je niet per ongeluk de eerste steek, die zit een beetje verstopt, na de hoek bent vergeten.
(3l (foto 2) , hv in de volgende lbg van 2l van toer 29. Deze lbg zit aan de voorkant van je werk en tussen de
reliëfsteken. (foto's 3). 3l, sla de volgende 3 steken van toer 32 over en een v in de volgende steek van toer 32
(foto 4)) herhaal () nog 8 keer. De laatste v wordt gehaakt in het tweede dstk van toer 32.
V in de volgende 18 steken. Je hebt nu 19 v (incl. de laatste v van de zigzag heuvel). (v, 2l, v) in de lbg van de hoek
(foto 5).*
Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek.
Aantal steken: 4 lbg van 2 losse, 36 hv, 196 V, 72 lbg van 3 lossen in de zigzag heuvels.
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Toer 34
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende lbg van 2l. (2l, hstk, 2l en 2 hstk)
in deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin half stokje in één van de hoeken. (hstk, 2l
en 2 hstk) in dezelfde lossenboog.
*Sla de eerste (verstopte) steek over(foto 1) en hstk in de 20 volgende steken (foto 2). (Hstk in de volgende 3
steken van toer 32 (foto 3), haak een Rva rondom de volgende steek van toer 33 (foto 4 & 5), deze zit bovenop de
zigzag heuvel) herhaal () nog 7 keer. Hstk in de volgende 3 steken van toer 32. Hstk in de volgende 20 steken van
toer 33, zorg ervoor dat je niet per ongeluk de eerste steek na de laatste 3 lossen overslaat (foto 7). (2hstk, 2l,
2hstk) in de lbg van de hoek.*
Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in het eerste hstk van de hoek.
Aantal steken: 284 hstk, 32 Rva, 4 lbg van 2 losse
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Toer 35
Begin met een begin half stokje in één van de hoeken. (hstk, 2l en 2 hstk) in dezelfde lossenboog (foto 1).
*Sla de eerste (verstopte) steek over(foto 1) en hstk in de 18 volgende steken (foto 2). Rstka rondom de vierde
Rva van het blaadje dat gevormd is in toer 30 en 31 (foto's 3 & 4). Sla de volgende steek van toer 34 over (wordt
met een pijl aangegeven op foto 5) en een hstk in de volgende 40 steken. Rstka rondom de vierde Rva van het
blaadje dat gevormd is in toer 30 en 31. Sla de volgende steek van toer 34 over en een hstk in de volgende 18
steken. (2hstk, 2l en 2 hstk) in de lbg van de hoek.* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af
met een hv in het eerste hstk van de hoek.
Aantal steken: 328 steken, 4 lbg van 2 losse
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Toer 36
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in het volgende hstk en een hv in de volgende
lbg van 2l. (l, v, 2l, v) in deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in één van de hoeken. (2l en v) in
dezelfde lossenboog.
* HRstka = half reliëf stokje achter rondom de 82 steken aan deze kant. (v, 2l, v) in de lbg van de hoek.* Herhaal
** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek.
Afhechten en de draadjes wegwerken.
Aantal steken: 336 steken, 4 lbg van 2 losse
Bloemblaadjes (optioneel) Maak deze in de kleur die jij mooi vindt.
De bloemblaadjes worden gehaakt in de 'blaadjes' van 8 steken die je in toer 30 en 31 hebt gehaakt.
Vind je dit te druk worden dan laat je ze weg. Je kunt alle bloemblaadjes in dezelfde kleur maken of elk blaadje in
een andere kleur. Het is helemaal aan jou hoe je Sophies Garden wilt afmaken.
Hv in de eerste Rva van toer 31, (4 hst in de volgende Rva, hv in in de volgende Rva) herhaal () nog 3 keer. Hecht
af en werk alle draden netjes weg.
Herhaal voor elk van de 8 'blaadjes van toer 30 en 31.
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De afmetingen van mijn 3 projecten tot nu toe zijn

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

35 x 35 cm

50 x 50 cm

62 x 62 cm
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