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Vereesa 

 
AFMETING:  14 cm 

 
GAREN: Scheepjes Sweet Treat   
 
HAAKNAALD: 1.75 mm 

 
VERDER NODIG: schaar, stopnaald om de draadjes weg te werken. 
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AFKORTINGEN 

stk  - steek 

l - losse 

v – vaste 

hv – halve vaste 

lb - lossenboogje 

hst – halfstokje 

st -  stokje 

vlg - volgende 

spst – spike stokje 

stgr - stokjesgroep 

a.l. - achterste lus 

v-stk – (1 st, 1 l, 1 st) in dezelfde stk 

2 st sam - 2 stokjes samengehaakt in de aangegeven steek/steken 

puff - *sla om, steek de naald in de aangegeven steek, haal de draad op door de steek 
een trek tot de hoogte van een stokje*, herhaal *-* tot je  9 lussen op de naald hebt, sla om 
een trek door alle lussen heen. Afsluiten met een l. 

relst-v – reliefstokje van voren. Voor een reliefstokje van voren te maken steek je de 
naald van voor naar achter en en trek je de draad rond de steek. Sluit af als stokje als 
gewoonlijk. 
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relst-a – reliefstokje vanachter. Om een reliefstokje van achter te haken steek je de 
naald van achter naar voren en trek je het garen rond het stokje aan de achterkant. 
Sluit het stokje af zoals gewoonlijk. 

relv-a - relief vaste van achter 

reldst-v - relief dubbelstokje vanvoren 

reldst-v-sam - relief dubbelstokje van voren samengehaakt rondt de aangegeven 
steken 

 

BELANGRIJK OM TE WETEN:  

- Sluit elke toer af met een hv in de eerste stk. 
- Totaal aantal steken tussen ( ) aan het eind van elke toer. 
- De eerste steek van een toer haak je als een staande steek of met lossen 

 

Kleurenschema: 

Kleur 1: 105 (105) Kleur 2: 261 (263) Kleur 3: 173 (244) 

Kleur 4:  124 (402) Kleur 5: 179 (408) 

 

PATROON 

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

TOER 2: {Kleur 2} Begin met een staand st in een willekeurig st *1 l, 1 st*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer, 1 l, hv in eerste l. (12 lb, 12 st) 

TOER 3: {Kleur 2} 2 l (telt als een hst), *2 hst in lb, 1 hst in st*, herhaal*-* 10 keer, 2 hst 
in lb, hv in eerste hst. (36 hst)  

TOER 4: {Kleur 3} Begin met een staande relv-a in een willekeurige stk, 1 relv-a om 
elke stk voor de rest van de toer, hv in eerste stk. (36 relv-a) 
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TOER 5: {Kleur 4} Begin met een staand st in een willekeurige stk, (1 l, 1 st in dezelfde 
stk), *sla 1 stk over, 1 v-stk in vlg stk*, herhaal voor de rest van de toer, hv in eerste 
st. (18 v-stk) 

 TOER 6: {Kleur 5} Begin met een puff in een willekeurige  v-stk, 1 l, 1 spst  in de 
overgeslagen v van toer 4, 1 l, * 1 puff in vlg v-stk, 1 l, 1 spst  in de overgeslagen v 
van toer 4, 1 l* herhaal *-* voor de rest van de toer, hv in eerste st. (18 puff, 18 spst, 36 
lb) 

TOER 7: {Kleur 2} Begin met een st in een willekeurig lb, 1 st in hetzelfde lb, 2 st in 
elke lb voor de rest van de toer, hv in eerste st. (72 st) 

TOER 8: {Kleur 5} Begin met een relst-a om een st vlak voor een spst van toer 6, 1 
reldst-v om spst van toer 6, 1 relst-a, 2 relst-v, *1 relst-a, 1 reldst-v om spst van toer 6, 
1 relst-a, 2 relst-v* herhaal *-* voor de rest van de toer, hv in eerste relst. (18 reldst-v, 
36, relst-a, 36 relst-v) 

TOER 9: {Kleur 3} Heel de toer haak je in a.l.. Begin met een hst in een willekeurige 
stk. 1 hst in elke stk voor de rest van de toer, hv in eerste stk. (90 hst) 

TOER 10: {Kleur 5} Begin met een hst in een hst boven de eerste van de 2 relst-v van 
toer 8, 1 hst, 1 reldst-v om reldst-v van toer 8, 3 l, 1 reldst-v om hetzelfde reldst van 
toer 8, sla 3 stk over, *2 hst, 1 reldst-v om reldst-v van toer 8, 3 l, 1 reldst-v om 
hetzelfde reldst van toer 8, sla 3 stk over* herhaal *-* voor de rest van de toer, hv in 
eerste hst. (36 hst, 36 reldst-v, 18 3-lb) 

TOER 11: {Kleur 4} Begin met een relst-a in de eerste van de 2 hst van vorige toer, 1 
relst-a, 1 l, 1 puff in de 2de van de drie overgeslagen stk van toer 9 (lb van v 10 komt 
in de puff), 1 l, *2 relst-a, 1 l, 1 puff, in de 2de van de drie overgeslagen stk van toer 9, 
1 l* herhaal *-* voor de rest van de toer, hv in eerste stk. (18 puff, 36 relst-a, 36 l) 

TOER 12: {Kleur 5} Begin met een staand st tussen 2 relst-a van de vorige toer, haak 4 
st in dezelfde tussenruimte, 1 relv-a om puff van de vorige toer, *5 st tussen de 2 
relst-a van de vorige toer, 1 relv-a om puff van vorige toer*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer, hv in eerste stk. (90 st, 18 relv-a) 

TOER 13: {Kleur 3} Begin met een staand relst-a om de eerste van vijf st in een stgr. 1 
relst-a, v-stk in vlg stk, 2 relst-a, 1 relst-v, *2 relst-a, v-stk in vlg stk, 2 relst-a, 1 relst-
v*, herhaal*-* voor de rest van de toer, hv in eerste stk. (68 relst-a, 18 relst-v, 36 st, 18 
l) 
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TOER 14: {Kleur 1} Begin met een puff in een van de lb van de vorige toer, 4 l, 1 puff 
in relst-v van de vorige toer, 4 l *1 puff in vlg lb, 4 l, 1 puff in relst-v van de vorige 
toer, 4 l*, herhaal voor de rest van de toer, hv in eerste stk. (36 puff, 36 4-lb) 

TOER 15: {Kleur 5} Begin met een reldst-v in het tweede st in een v-stk van toer 13, 1 
v in het oogje van de puff, 1 reldst-v in het eerste st van vlg v-stk, 2 l, 1 v in het oog 
van de puff, 2 l, *1 reldst in het tweede st van v-stk, 1 v in het oog van de puff, 1 
reldst-v in het eerste st van vlg v-stk, 2 l, 1 v in het oog van de puff, 2 l*, herhaal voor 
de rest van de toer, hv in eerste stk. (36 reldst, 36 v, 36 2-lb) 

TOER 16: {Kleur 4} Deze toer wordt gehaakt in de lossenboogjes van toer 14. Begin met een 
st in een van de lb van toer 14, 3 st in hetzelfde lb, 2 st sam (eerste st haak je in 
hetzelfde lb, tweede st in het vlg lb), *4 st in vlg lb, 2 st sam (eerste st haak je in 
hetzelfde lb, tweede st haak je in het vlg lb)*, herhaal voor de rest van de toer, hv in 
eerste stk. (144 st, 36 2 st sam) 

TOER 17: {Kleur 5} Begin in eerste st na 2 st sam zoals de eerste foto hieronder laat 
zien (let op het reldst van toer 15). 1 staand v in a.l., 3 v in a.l., 2 reldst-v sam om 
eerste en tweede reldst van toer 15 (zie de derde foto), 4 v in a.l., 1 puff tussen de stgr 
van de voorgaande toer, *4 v in a.l., 2 reldst-v sam om eerste en tweede reldst van 
toer 15 (zie vierde foto), 4 v in a.l., 1 puff tussen de stgr van voorgaande toer TOER*, 
herhaal*-* voor de rest van de toer, hv in eerste stk. (18 puff, 18 reldst-v sam, 144 v) 
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Knip de draad af en werk de eindjes weg. Blokken voor het beste resultaat. 

Een gezellig haakuurtje toegewenst! Marie 💙 


