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Jaina 

VERTAALD DOOR:  Wendy de Vries 

 
AFMETING:  10 cm ( of 15 cm met Catona en 3 mm haaknaald) 

 
GAREN: Scheepjes Sweet Treat in 4 kleuren 

 
HAAKNAALD: 1,75 mm 

 
VERDER NODIG: Schaar, naald om de eindjes mee weg te werken. 
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AFKORTINGEN  

l - losse 

v – vaste 

hv – halve vaste 

lb - lossenboogje 

hst – halfstokje 

st - stokje 

vg - voorgaande 

3 st sam - 3 stokjes samengehaakt in de aangegeven steek of lb 

relst-v – reliefstokje van voren. Om een reliefstokje van voren te maken, steek je de 
haaknaald van voor naar achter en terug rond een steek. Sla om en trek door een 
haak als normaal een stokje af 

relst-a – reliefstokje vanachter. Om een reliefstokje vanachter te maken steek je de 
haaknaald in van achter naar voren en terug rond de steek, sla om en trek door een 
maak het stokje als normaal af 

relhst-a – reliefhalfstokje van achter 

*-* - herhaal voor de rest van de toer 
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BELANGRIJK OM TE WETEN 

- Sluit elke toer af met een hv in de eerste steek 
- Totaal aantal steken van een toer staat achter de toer tussen haakjes ( ). 

KLERENSCHEMA 

Kleur 1 - lichtblauw Kleur 2 - geel 
Kleur 3 - wit Kleur 4 - donkerblauw 

PATROON 

Toer 1: {Kleur 1} 12 st in een magische ring. (12 st)  

Toer 2: {Kleur 2} *3 st sam, 2 l*. (12 3 st sam, 12 lb) 

Toer 3: {Kleur 3} *3 st sam in lb, 2 l, 1 relst-v om 3 st sam van vg toer, 2 l*. (12 3 st 
sam, 12 relst-v, 24 lb) 

Toer 4: {Kleur 1} *relst-v om relst-v van vg toer, 2 l, relst-a om 3 st sam van vg toer, 2 
l*. (12 relst-v, 12 relst-a, 24 lb) 

Toer 5: {Kleur 4} *3 st in lb*. (72 st)   

Toer 6: {Kleur 1} *relst-v om relst-v van toer 4, sla 3 m over, 7 st tussen volgende twee 
st, sla 3 m over*. (84 st, 12 relst-v) 

Toer 7: {Kleur 4} *3 st sam in relst-v, sla 1 m over, 5 relhst-a, sla 1 m over*. (12 3 st 
sam, 60 relhst-a) 

Toer 8: {Kleur 1} Begin in een  3 st sam. *9 st in samma m, sla 2 m over, 1 v, sla 2 m 
over*. (108 st, 12 v) 

Gezellig haakmomentje gewenst !   

Marie 💙 


