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Je hebt nodig voor dit patroon: 5 verschillende kleuren garen, een haaknaald, een 

stopnaald en een schaar. 

Garen: Lasse  
Kleuren: Dark grey 203 (hoofdkleur), Olive green 9963 (olijfgroen), Petrol 

blue 8962 (petrolblauw), Magenta 8755 (magenta), Orange 3309 
(oranje). 

 
Begin met een magische ring. Haak de steken van toer 1 in de ring.  
 
Toer 1 met hoofdkleur. 1 losse, 11 vasten in de ring, halve vaste in de eerste 
steek om de toer te sluiten. Trek de magische ring aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toer 2: 3 lossen (telt als stokje), *(stokje, 2 lossen, stokje) in 
dezelfde steek, 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje* herhaal 4 keer in 
totaal, maar laat het laatste stokje weg. Halve vaste in de derde beginlosse om de 
toer te sluiten. Hecht af.  
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Toer 3 met olijfgroen: Maak een staand stokje in de lossenruimte na de be-
ginsteek (2 stokjes behalve de laatste lusdoorhaling, haal het garen dan door alle 
drie de stokjes, dit maakt 3 samengehaakte stokjes, 2 lossen, 3 samengehaakte 
stokjes) Steken tussen () worden in dezelfde lossenruimte gehaakt  *2 lossen, 2 
stokjes overslaan, (1 stokje, 2 lossen, 1 stokje) in de lossenruimte, 2 lossen, 2 
stekenoverslaan, (3 samengehaakte stokjes, 2 lossen, 3 samengehaakte stokjes) 
in de lossenruimte* herhaal ** 3 keer in totaal. 2 lossen, 2 stokjes overslaan (1 
stokje, 2 lossen, 1 stokje) in de lossenruimte, 2 lossen, 2 steken overslaan. Halve 
vaste in het staande stokje om de toer te sluiten. Hecht af. 
 

 
 
 

Toer 4 met petrolblauw: Staand stokje in een willekeurige 
lossenruimte tussen 3samengehaakte stokjes. 4 stokjes in 
dezelfde lossenruimte, maak van deze vijf stokjes een popcornsteek, *5 lossen, 
sla de lossenruimte na de 3samengehaakte stokjes en een stokje over, vaste in de 
lossenruimte, 5 lossen, sla stokje en 1e 3 samengehaaktestokjes over, popcorn in 
de lossenruimte* Herhaal ** 3 keer in totaal. 5 lossen, sla 
3samengehaaktsestokjes en stokje over, vaste in de lossenruimte, 5 lossen, sla 
stokje en 3samengehaaktestokjes over. Halve vaste in het eerste staande stokje. 
Hecht af.  
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Toer 5 met Magenta: Staande reliëfvastevoor rond de popcorn, *6 lossen, sla 
lossenruimte over, 3samengehaaktestokjes in de lossenruimte van toer 3 op 
dezelfde plek waar de vaste van toer 4 zit. (Maak alle omslagen los zodat de 
vaste van de vorige toer binnen het 3samengehaaktestokje blijft. (KIJK NAAR 
FOTO), 6 lossen, lossenruimte overslaan, reliëfvastevoor rond de popcorn* 
herhaal ** 3 keer in totaal, 6 lossen, lossenruimte overslaan, 3 
samengehaaktestokjes, 6 lossen, halve vaste in staande reliëfvastevoor om 
de toer te sluiten. Hecht af.  

 
 

Toer 6 met hoofdkleur: staande reliëfvastevoor boven op de 
popcorn zodat deze over de vaste van toer 5 (in magenta) valt 
(KIJK NAAR FOTO) *Reliëfdubbelstokjevoor rond de drie samengehaaktestokjes 
van toer 3, 4 stokjes voor het werk zodat de lossen van toer 4 en 5 binnen de 
stokjes vallen. Reliëfvastevoor in 3samengehaakt stokje, 4 stokjes in de lossen-
ruimte van toer 3, Reliëfdubbelstokjevoor in de 3samengehaaktestokjes van toer 
3, Relïefvastevoor boven op de popcorn zodat deze over de vaste van toer 5 valt* 
Herhaal ** in totaal 4 keer behalve de laatste vaste. Sluit de toer met een halve 
vaste in de staande reliëfvastevoor.  
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Toer 7 met hoofdkleur: 3 lossen, 5 stokjes *(1 dubbelstokje, 3 lossen, 1 dub-
belstokje) in de volgende vaste, bovenop de 3samengehaaktestokjes van toer 6, 
11 stokjes* herhaal ** 3 keer in totaal (1 dubbelstokje, 3 lossen, 1 dubbelstokje) 
in de volgende vaste, 5 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de derde 
beginlosse. 
 
 
 

Toer  8 met hoofdkleur: 3 lossen, 6 stokjes *(2 stokjes, 3 
lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte, 13 stokjes* Herhaal ** 3 
keer in totaal, (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte, 6 stokjes. Sluit de 
toer met een halve vaste in de derde beginlosse. Haal het garen door de steek en 
laat rusten aan de voorzijde van het werk. Dit is belangrijk bij het haken van de 
volgende toer. Als het ‘bloemenveld’ te veel opbolt, is het aan te bevelen om het 
vierkant op dit punt op te spannen.  
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Toer 9, de benen van de mensen worden in deze toer gemaakt met oranje garen: 
Staand reliëfdubbelstokjevoor in een willekeurig stokje van toer 7 na de hoek KIJK 
NAAR DE FOTO. LET OP dat de steken worden gehaakt in toer 7, tenzij anders 
aangegeven. *1 steek overslaan, reliëfdubbelstokjevoor, 6 lossen, 5 steken over-
slaan, reliëfdubbelstokjevoor, 1 steek overslaan, reliëfdubbelstokjevoor, 5 lossen, 
1 vaste in de lossenruimte van toer 8, 5 lossen, reliëfdubbelstokjevoor inhet stok-
je na de hoek* herhaal ** 3 keer in totaal. 1 steek overslaan, reliëfdubbelstok-
jevoor, 6 lossen, 5 steken overslaan, reliëfdubbelstokjevoor, 1 steek overslaan, 
reliëfdubbelstokjevoor, 5 lossen, vaste in de lossenruimte van toer 8, 5 lossen. 
Sluit de toer met een halve vaste in het eerste reliëfdubbelstokjevoor. Haal het 
garen door de steek en laat het rusten achter het werk.  

 

Toer 10 met hoofdkleur: maak de laatste steek van toer 8 los, 
begin hier en haak in de steken van toer 8. Zorg er voor dat de 
lossenruimten van toer 9 aan de achterzijde van het werk terecht komen. 3 
lossen, 3 stokjes *stokje tussen de 2 reliëfdubbelstokjes van toer (KIJK NAAR DE 
FOTO, de voeten liggen rond de stokjes, kijk uit dat er geen steken achterblijven 
waarin niet wordt gehaakt) 4 stokjes (2 stokjes, 3 lossen, sla de vaste van toer 9 
over, 2 stokjes) in de lossenruimte in de hoek, 4 stokjes, 1 stokje tussen de 
reliëfdubbelstokjes van toer 9, 7 stokjes* Herhaal ** 3 keer in totaal. 1 stokje 
tussen de twee reliëfdubbelstokjes, 4 stokjes, (2 stokjes, 3 lossen, sla de vaste van 
toer 9 over, 2 stokjes) in de lossenruimte, 4 stokjes, stokje tussen de reliëfdub-
belstokjesvoor, 3 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de derde 
beginlosse. Haal het garen door de steek en laat het rusten aan de voorzijde van 
het werk. 
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In toer 11 wordt het lichaam van de mensen gehaakt (met oranje):  
 
4reliëfsamengehaaktdubbelstokje wordt uitgelegd bij de speciale steken aan het 
einde van dit document. 
 
Haak 3 lossen om naar de toer te komen waarin gehaakt gaat worden.  
 
De volgende steken worden gemaakt om het linker- en rechterbeen van toer 9 
met elkaar te verbinden.  
 

*4reliëfsamengehaaktdubbelstokje (2 in het rechterbeen en 2 
in het linkerbeen samen zoals op de foto (Foto van de steek bij 
de instructies!) (overgeslagen steken worden niet aangegeven in deze toer omdat 
de steken van toer 9 waarin wordt gehaakt goed zichtbaar zijn) 7 lossen, 
4reliëfsamengehaaktdubbelstokje in het rechter en linkerbeen”, 7 lossen, vaste in 
de lossenruimte, 7 lossen* herhaal ** in totaal 4 keer. Sluit de toer met een halve 
vaste in het eerste 4reliëfsamengehaaktdubbelstokje. Haal het garen door de 
steek en laat rusten aan de achterzijde van het werk.  
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Toer 12 met hoofdkleur: Maak de laatste steek van toer 10 los 
en haak in de steken van toer 10.  3 lossen, 3 stokjes, 1 losse, 1 
stokje overslaan (het 4reliëfsamengehaaktdubbelstokje van toer 11 zit nu tussen 
de stokjes,) 6 stokjes, *(2 stokjes, 3 lossen, sla de vaste van toer 11 over, 2 stok-
jes) in de lossenruimte, 6 stokjes, 1 losse, 4reliëfsamengehaaktdubbelstokje 
overslaan, 7 stokjes, 1 losse, 1 steek overslaan, 6 stokjes* herhaal ** 3 keer in 
totaal, (2 stokjes, 3 lossen, sla de vaste van toer 11 over, 2 stokjes) in de lossen-
ruimte, 6 stokjes, 1 losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes. Sluit de toer met een halve 
vaste in de derde beginlosse. Haal het garen door de steek en laat het rusten aan 
de voorzijde van het werk.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.anceliga.fi/


8 

 

 

 
COPYRIGHT – Dit ontwerp wordt beschermd door de Copyright Act, Het is gratis beschikbaar. Het is niet toegestaan het patroon aan te passen of te versp-

reiden. Verkoop van het patroon als geheel of in delen is niet toegestaan. Verkoop van een gehaakt product is niet toegestaan tenzij daarover 

overeenstemming is met de ontwerper.  Je kunt het patroon downloaden voor eigen gebruik via http://www.anceliga.fi. Delen van het patroon via een an-

dere weg is niet toegestaan. 

© 2017 Anne Vierimaa / Anceliga Design, all rights reserved 

In toer 13 worden de armen van de mensen gemaakt met oranje: Haak 3 lossen 
om naar de toer te komen waarin gehaakt gaat worden. De volgende steken 
worden gemaakt aan de rechter- en linkerkant van het lichaam naar toer 10.  
Begin bij het vijfde (geteld van af de hoekruimte) van toer 10  KIJK NAAR DE FO-
TO’S. De steken worden gehaakt in toer 10 tenzij anders aangegeven. 
 
 *2Reliëfsamengehaaktstokjevoor(Reliëfstokjevoor + Reliëfstokjevoor, sla 3 stok-
jes van toer 10 over tussen de stokjes) 7 lossen, sla 3 steken van toer 10 over, 
2Reliëfsamengehaaktstokjevoor, 9 lossen, vaste in de lossenruimte van toer 12, 9 
lossen* herhaal ** 4 keer in totaal. Sluit de toer met een halve vaste in het eerste 
2Reliëfsamengehaaktstokjevoor. 

 

In toer 14 krijgen de mensen een hoofd. Haak met oranje 3 
lossen. *puff  in het 4reliëfsamengehaaktdubbelstokje van toer 
11, 7 lossen , puff in het 4reliëfsamengehaaktdubbelstokje van toer 11, 5 lossen, 
vaste in de lossenruimte van toer 13, 4 lossen, vaste in de lossenruimte van toer 
13, 5 lossen* herhaal ** in totaal 4 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de 
eerste puff. Hecht af.  

   
 

Toer 15 met hoofdkleur. Maak de steken zodat de lossenruimte van toer 13 en 14 
aan de verkeerde kant van het werk terecht komen.  

http://www.anceliga.fi/


9 

 

 

 
COPYRIGHT – Dit ontwerp wordt beschermd door de Copyright Act, Het is gratis beschikbaar. Het is niet toegestaan het patroon aan te passen of te versp-

reiden. Verkoop van het patroon als geheel of in delen is niet toegestaan. Verkoop van een gehaakt product is niet toegestaan tenzij daarover 

overeenstemming is met de ontwerper.  Je kunt het patroon downloaden voor eigen gebruik via http://www.anceliga.fi. Delen van het patroon via een an-

dere weg is niet toegestaan. 

© 2017 Anne Vierimaa / Anceliga Design, all rights reserved 

3 lossen, 3 stokjes, *Reliëfvaste voor in de puff, 8 stokjes, (2 stokjes, 3 lossen, sla 
de vaste van toer 13 over, 2 stokjes) in de lossenruimte, 8 stokjes, Reliëfvaste 
voor in de puff, 7 stokjes* herhaal ** 3 keer in totaal. Reliëfvastevoor in de puff, 
8 stokjes ( 2 stokjes, 3 lossen, sla de vaste van toer 13 over, 2 stokjes)  in de 
lossenruimte, 8 stokjes, Reliëfvaste voor in de puff, 3 stokjes. Sluit de toer met 
een halve vaste in de derde beginlosse.  
 

 
Toer 16 met hoofdkleur. 4 lossen, 1 steek overslaan, *1 stokje, 1 losse, 1 steek 
overslaan* herhaal ** 6 keer in totaal. 1 stokje, (1 stokje, 3 lossen, 1 stokje) in de 
lossenruimte. [*1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan* repeat ** 14 keer in totaal, 1 
stokje, (1 stokje, 3 lossen, 1 stokje) in de lossenruimte] herhaal [ ] 3 keer in totaal. 

*1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan* repeat ** 7 keer in totaal. 
Sluit detoer met een halve vaste in de derde beginlosse. Hecht 
af.    
 
Toer 17 met magenta. Staande reliëfvastevoor in de eerste steek van de vorige 
toer. *1 stokje in het stokje van toer 15 zodat de lossenruimte van de vorige 
ronde achter het werk blijft. 1 reliëfvaste voor in het stokje van toer 16* herhaal  
** in totaal 7 keer. [1 reliëfvastevoor, (1 vaste, 3 lossen, 1 vaste) in de 
lossenruimte, 2 reliëfvastevoor *1 stokje in het stokje van toer 15, 
Reliëfvastevoor in het stokje van toer 16* herhaal ** in totaal 14 keer], herhaal [ ] 
3 keer in totaal. Reliëfvastevoor, (1 vaste, 3 lossen, 1 vaste) in de lossenruimte, 2 
reliëfvastevoor, * 1 stokje in het stokje van toer 15,  Reliëfvastevoor in het stokje 
van toer 16* herhaal ** in totaal 6 keer. 1 stokje in het stokje van toer 15 Sluit de 
toer met een halve vaste in de eerste vaste. Hecht af.  
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Toer 18 met olijfgroen. Staande vaste in de eerste steek van de vorige toer. Let 
op dat de vasten van deze toer worden gemaakt in de reliëfvastenvoor van toer 
17 tenzij anders aangegeven. *1 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste* herhaal ** 7 
keer in totaal. 1 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste in de hoekvaste van toer 17 [5 
stokjes in de lossenruimte zodat de de kettingen van toer 16 en 17 hierin vallen, 
vaste in de hoekvaste van de toer 17. (let er op dat de vaste verstopt zit tussen de 
stokjes), *1 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste* herhaal ** 15 keer. ] herhaal [ ] 3 
keer in totaal. 5 stokjes  in de lossenruimte zodat de ketting van toer 17 in de 
stokjes valt, 1 vaste * 1 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste* herhaal ** 7 keer in 
totaal, 1 losse. Sluit de toer met een halve vaste in de staande vaste. Hecht af.  

 
 

Toer 19 met petrolblauw. In deze toer worden alle verlengde vasten gemaakt in 
toer 17 zodat de lossen van toer 18 binnen de steek vallen. Staande 
Verlengde vaste in de tweede steek van toer 17, dat is het stokje onder de losse 
van de eerste steek.* 1 losse, 1 steek overslaan, 1 verlengde vaste* herhaal ** 7 
keer in totaal. [*1 losse, 1 steek overslaan, 1 reliëfvastevoor* herhaal ** 3  in 
totaal in de hoek (de reliëfvastenvoor vallen in de eerste, derde en vijfde stokje 
van de vorige toer) *1 losse, 1 steek overslaan, 1 verlengde vaste* herhaal ** 16 
keer in totaal] herhaal [ ] keer in totaal. *1 losse, 1 steek overslaan, 
reliëfvastevoor* herhaal ** 3 keer in totaal in de hoek* 1 losse, 1 steek overslaan, 
1 verlengde vaste* herhaal ** 8 keer in totaal. 1 losse, 1 steek overslaan. Sluit de 
toer met een halve vaste in de staande verlengde vaste. Hecht af.  
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Toer 20 met oranje: Staand stokje in de eerste verlengde  vaste van toer 19. * 1 
stokje in de lossenruimte, 1 stokje* herhaal ** 7keer in totaal. 1 stokje in de 
lossenruimte [1 stokje, stokje in lossenruimte, 3 lossen, 1 steek overslaan, 1 stok-
je in lossenruimte *1 stokje, 1 stokje in lossenruimte* herhaal ** 17 keer in to-
taal] herhaal [ ] 3 keer in totaal, 1 stokje, 1 stokje in lossenruimte, 3 lossen, 1 
steek overslaan, 1 stokje in lossenruimte * 1 stokje, 1 stokje in lossenruimte* 
herhaal ** 9 keer in totaal. Sluit de ronde met een halve vaste in het staande 
stokje. Hecht af.  

 

http://www.anceliga.fi/


12 

 

 

 
COPYRIGHT – Dit ontwerp wordt beschermd door de Copyright Act, Het is gratis beschikbaar. Het is niet toegestaan het patroon aan te passen of te versp-

reiden. Verkoop van het patroon als geheel of in delen is niet toegestaan. Verkoop van een gehaakt product is niet toegestaan tenzij daarover 

overeenstemming is met de ontwerper.  Je kunt het patroon downloaden voor eigen gebruik via http://www.anceliga.fi. Delen van het patroon via een an-

dere weg is niet toegestaan. 

© 2017 Anne Vierimaa / Anceliga Design, all rights reserved 

 

 

SPECIALE STEKEN 

 

Magische ring 

Doe de draad rond je vinger. Haal 

een lus door de ring, dit is de 

eerste steek. Ga nu verder met 

haken zoals in het patroon 

beschreven.  

 

 

 

 

popcorn steek 

5 stokjes in dezelfde steek, haal de naald uit de laatste lus en laat de steek 

hangen. Steek de naald bovenin het eerste van de vijf stokjes. Zet nu de steek van 

het vijfde stokje terug op de naald en haal over. De popcorn steek  wordt altijd 

gevolgd door een losse.  

 

 

Puff steek 

Sla de draad om. Steek de naald door de 

steek van de vorige toer, draad omslaan 

en overhalen. (3 lussen op de naald) 

*draad omslaan, naald in dezelfde steek, 

draad omslaan en doorhalen * herhaal 

** 3 keer in totaal. Het garen wordt in 

totaal 4 keer door dezelfde steek 

getrokken voor 1 puff steek. Er zijn nu 9 

lussen op de naald. Draad omslaan en 

door 8 lussen halen. Draad omslaan en 

door de laatste twee steken halen.  
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4reliëfsamengehaaktdubbelstokje (= 2 reliëfdubbelstokjes + 2 reliëfdubbelstok-

jes samen) 

Sla de draad twee keer om de 

naald. Steek de naald door het 

rechterbeen van, draad omslaan 

en doorhalen onder het been, 

draad omslaan en door 2 lussen 

halen, draad omslaan en door 

twee lussen halen. Er zijn nu 2 

lussen op de naald. Maak nog een 

reliëfdubbelstokje in hetzelfde 

been:  Doe de draad twee keer om 

de naald, haal de naald door het 

rechterbeen  vanaf achteren, 

draad omslaan en doorhalen onder 

het been, draad omslaan en door 2 lussen halen. Er zijn nu 3 lussen op de naald.  

Sla de draad twee keer om de naald, steek de naald achter in het linkerbeen, 

draad omslaan en doorhalen onder het been, draad omslaan en door 2 lussen 

halen. Er zijn nu 4 lussen op de naald. 

Maak nu het andere dubbelstokje in hetzelfde been. Sla de draad twee keer om 

de naald, steek de naald door het linkerbeen vanaf achteren, draad omslaan en 

doorhalen onder het been, draad omslaan en door 2 lussen 

halen, draad omslaan en door 2 lussen halen. Er zijn nu vijf 

lussen op de naald. Draad omslaan en door 5 lussen halen.  

3samengehaakte stokjes 

Haak een stokje, maar sla de laatste doorhaling over. Maak een tweede stokje en 

sla opnieuw de laatste doorhaling over. Er zijn nu 3 lussen op de naald. Maak nu 

het derde stokje en haal bij de laatste doorhaling  alle vier lussen over de draad.  

Reliëfvaste voor 

Steek de naald onder stokje door aan de voorkant van rechts naar links. Het hele 

stokje ligt nu op de naald. Draad omslaan en draad achter het stokje langs halen. 

Draad omslaan en door 2 lussen halen.  

Reliëfstokje voor 

Sla de draad om de naald, steek de naald van voor naar  achter het stokje langs. 

Het hele stokje ligt nu op de naald. Draad omslaan en draad achter het stokje 

langs halen. Maak af zoals een normaal stokje.   

Relëfhalfstokje achter 

Sla de draad om de naald en steek de naald van achter naar voor om het stokje 

heen. Het hele stokje ligt nu op de naald. Draad omslaan en door het stokje 

halen. Maak af zoals een normaal halfstokje.  
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Reliëfstokje achter 

Sla de draad om de naald en steek de naald van achter naar voor om het stokje 

heen. Het hele stokje ligt nu op de naald. Draad omslaan en door het stokje 

halen. Maak af zoals een normaal stokje.  

 

Staande steek 

 

 

Verlengde vaste 

 

Een verlengde steek wordt door een voorgaande ronde gehaakt zodat de steek 

langer wordt.  

** herhaal zo vaak als wordt aangegeven 

[ ] herhaal zo vaak als wordt aangegeven 
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