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Sylvanas 

 
 
 
AFMETING:  11 cm (ca 20 cm met Catona een 3 mm haaknaald) 
 
GAREN: Scheepjes Sweet Treat 
 
HAAKNAALD: 1.75 

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

l - losse 

v – vaste 

hv – halve vaste 

stk - steek/steken 

lb – lossenboogje 

st - stokje 

hst – halfstokje 

a.l. - achterste lus van een steek 

v.l. - voorste lus van een steek 

puff - *sla om, zet de naald in de aagegeven steek, haal de draad op door de steek een 
trek op tot de hoogte van een stokje*, herhaal *-* tot je 9 lussen op de naald hebt, sla om 
een trek door alle lussen. Sluit af met een l (deze l telt niet als steek) 

v-st - v-steek; 1 st, 2 l, 1 st in dezelfde steek 

relst-v – reliefstokje van voren. Steek de naald van voor naar achter een trek het garen 
rond het been van de steek. Haak het stokje af zoals gewoonlijk 

relst-a – reliefstokje vanachteren. Steek de naald van achter naar voor een trek het garen 
rond het been van de steek. Sluit het stokje af zoals gewoonlijk. 

2 relst-v sam - 2 reliefstokjes van voren samengehaakt in dezelfde steek/steken 

picot - 3 l, hv in eerste l 

 

Belangrijk om te weten 

- Sluit elke toer af met een hv in de eerste steek 
- Totaal aantal steken staat tussen ( ) aan het eind van de toer. 
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KLEUREN 

Kleur 1: lichtroze 246 Kleur 2: roze  398  

Kleur 3: cerise 128 Kleur 4: crème 130 

   

PATROON 

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

Toer 2: {Kleur 1} *2 st in dezelfde stk, 3 l, sla 1 stk over*. (12 st, 6 3-lb,) 

Toer 3: {Kleur 2} *7 st in lb, v tussen st van vorige toer*. (42 st, 6 v) 

Toer 4: {Kleur 3} *7 st in v, v in a.l. van st nr 3, 4 en 5 van vorige toer*. (42 st, 18 v) 

Toer 5: {Kleur 4} *3 st in v.l. waar je in a.l. haakte op de vorige toer, 7 relst-a*. (18 st, 42 
relst-a) 

Toer 6: {Kleur 1} *relst-a om elke stk*. (60 relst-a) 

Toer 7: {Kleur 3} *v-st, sla 1 stk over*. (30 v-st) 

Toer 8: {Kleur 2} *2 relst-v sam (1 om elk ”been” van de v-st van de vorige toer), 2 l*. (30 
2 relst-v sam, 30 2-lb) 
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Toer 9: {Kleur 4} *hst in 2 relst-v sam, 1 l, puff tussen v-st van toer 7, 1 l*. (30 hst, 60 1-lb, 
30 puff) 

Toer 10: {Kleur 1} *2 st in elke lb*. (120 st) 

Toer 11: {Kleur 3} Begin met een  v tussen de twee stokjesparen recht boven een hst van 
toer 9. *(relst-v, 2 l, relst-v) om puff van toer 9, v tussen st paren*. (60 relst-v, 30 2-lb, 30 
v) 

Toer 12: {Kleur 1} *v in v van vorige toer, (st, picot, st) om lb van de vorige toer en tussen 
de twee st paren van toer 10*. (30 stk, 60 st, 30 picot) 

Blok je werk voor het beste resultaat. 

Veel plezier met je haakmomentje! 

Marie 💙 

 


