
 
 

Flora – Attic24 

 

 

 
 

Ik maakte dit schattige bloemetje oorspronkelijk voor  Yarndale 2016 – ik wilde 
een plat, grafisch bloemetje dat je op een wollige achtergrond kon vastmaken met 
wat simpele bloemetjes om een ketting voor Flora te maken, het Yarndale 
mascotte schaap.  

http://www.yarndale.co.uk/
https://eenmooigebaar.nl/schaap/
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Ik ben vaak gevraagd naar 
het patroon voor deze 
bloem, dus ik dacht, ik deel 
‘m eens met jullie. Je kunt 
‘m overal op vast maken. 
Haak ze op een kussen of 
tas, op een broche aan je 
favoriete trui of zelfs langs 
een wollig iets.  

>> Er is ook een Flora Granny 

Square!! Hartstikke leuk om 

te maken. Het patroon vind 

je ook als PDF <<  

Gebruik restjes kleurrijk DK garen met een 4 
mm haaknaald. 

 

Dit patroon gebruikt de volgende steken: 

Halve vaste: steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, haal een lusje 
op en meteen door de lus op je haaknaald.  

Vaste : steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, haal een lusje op. Je 
hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door beide lusjes.  

Halfstokje : sla de draad om, steek de haaknaald in de aangegeven steek of 
ruimte, haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en 
haal door alle drie de lusjes heen.  

https://eenmooigebaar.nl/attic24/flora-granny-square/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/flora-granny-square/
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Stokje: sla de draad om,  steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, 
haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal 
door twee van de lusjes heen. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad 
om en haal door beide lusjes heen.  

2stokjescluster: Sla de draad om, steek de haaknaald in de voglende steek, sla de 
draad om en haal een lusje op (3 lusjes op de haaknaald). Sla de draad om en 
haal door 2 lusjes (2 lusjes op de haaknaald). Sla de draad om en steek de 
haaknaald in DEZELFDE steek, sla de draad om en haal een lusje op (je hebt nu 4 
lusjes op de haaknaald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes heen. Je hebt nu 3 

lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door 3 
lusjes heen.  
 

Toer 1 
4 lossen, halve vaste in eerste losse om ring te maken.  

2 lossen (telt als vaste).  
 

Haak 7 vasten in de ring (foto boven).  
 

Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. Hecht 
af. [8 vasten] 
 

Toer 2 
Steek de haaknaald in de eerste vaste en haal een lusje van 
de nieuwe kleur op (foto boven).  
 

2 lossen, stokje in dezelfde steek, 2 lossen (zie foto).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/2stokjescluster/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
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In volgende steek, 2stokjescluster op de volgende manier:  

sla de draad om en steek de haaknaald in de volgende steek, sla de draad om en 
haal een lusje op. Je hebt dan 3 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal 
door 2 lusjes (2 lusjes op de haaknaald over). Sla de draad om en steek de 
haaknaald door DEZELFDE steek, sla de draad om, haal een lusje op (4 lusjes op 
de haaknaald, zoals te zien op de foto boven), sla de draad om en haal door 2 
lusjes (3 lusjes op de haaknaald). Sla de draad om en haal door alle drie de lusjes 
heen.  

2 lossen.  
 

*2stokjescluster in volgende steek, 2 lossen* 

Herhaal tussen * en * nog 6 keer.  

Halve vaste in beginstokje (zie naald in bovenstaande 
foto).  
 

Hecht af [8 clusters, met 2-lossenruimtes ertussen] 
 

Toer 3 
Steek de haaknaald in een 2-lossenruimte en haal een lusje 
op. 2 lossen (zie foto).  
 

2 stokjes in dezelfde 2-lossenruimte, 2 lossen.  

Halve vaste in dezelfde 2-lossenruimte om het blaadje vast 
te zetten. (zoals in bovenstaande foto).  
 

Halve vaste in volgende 2-lossenruimte, 2 lossen (zie foto) 
 

2 stokjes in dezelfde 2-lossenruimte, 2 lossen, halve vaste 
in dezelfde 2-lossenruimte om blaadje vast te zetten.  

*Halve vaste in 
volgende 2-
lossenruimte, 2 
stokjes n 
dezelfde 2-
lossenruimte, 2 
lossen, halve 
vaste in 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
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dezelfde 2-lossenruimte om blaadje vast te zetten* 

Herhaal tussen * en * nog vijf keer. 
 

Halve vaste in onderkant van begin2-losse om toer te 
sluiten. Hecht af, werk de draadjes weg.  
 

Zie je??? Ik zei toch dat het makkelijk was!! 

Laten we nu wat makkelijke blaadjes maken voor erbij. 
 

Gebruik groen garen, 6 lossen. Begin in de tweede losse 
vanaf de haaknaald (zie naald in foto boven).  
 

Haak de volgende steken in de eerste zijde van het blaadje 
(zoals boven):  

vaste, halfstokje, 2 stokjes in volgende losse, halfstokje, 
vaste.  

2 lossen.  

 

De tweede helft van het blaadje haak je in de losse lussen 
die over zijn van de lossenketting, je spiegelt de steken van 
de eerste zijde, als volgt:  

vaste, halfstokje, 2 stokjes, halfstokje, vaste. 
 

Halve vaste in kleine lusje aan het begin van de eerste zijde 
van het blaadje (zie naald bovenstaande foto). 
 

Hecht af en werk de draadjes weg. 
 

Maak een paar blaadjes om je Flora bloemen te versieren, 
en maak ze vast op 
whatever wolligs je 
kunt vinden dat wat 
opvrolijking kan 
gebruiken! 
 

Als je een stam bij je 
patroontje wilt is dat 
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supermakkelijk: maak een lossenketting zo lang als je nodig 
hebt, haak dan een toer vaste naar beneden.  

 

 

 

Wil je ook een klein bijtje erbij maken? Geen 
probleem, gebruik deze link of zoek tussen de 
PDFs:  

{Attic24 – Bijtje Haakpatroon}  

Hier is de samenvatting van het patroon:  

Flora’s Bloemen haakpatroon 
Gebruik DK gewicht garen en een 4 mm 
haaknaald.  

Toer 1: 4 lossen, halve vaste in eerste losse om 
ring te vormen. 2 lossen (telt als vaste), 7 vasten in de ring. Halve vaste in tweede 
losse om toer te sluiten. Hecht af.  [8 steken] 

Toer 2: Hecht nieuwe kleur aan in eerste steek, 3 lossen, stokje in dezelfde steek, 
2 lossen, *2stokjescluster in volgende steek, 2 lossen*. Herhaal van * tot * nog 6 
keer. Halve vaste in beginstokje om toer te sluiten, hecht af. [8 2stokjesclusters] 

Toer 3: Hecht nieuwe kleur aan in eerste 2-lossenruimte, (2 lossen, 2 stokjes, 2 
lossen, halve vaste) in dezelfde 2lossen als waar je begon. *(halve vaste, 2 lossen, 
2 stokjes, 2 lossen, halve vaste) in volgende 2-lossenruimte* Herhaal vanaf * tot * 
nog 6 keer, halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. Hecht af en werk 
de draadjes weg. 

Blaadjes 
6 lossen, begin in de tweede losse vanaf de haaknaald:  

1 vaste, 1 halfstokje, 2 stokjes, 1 halfstokje, 1 vaste, 2 lossen.  

De tweede kant van het blaadje wordt gehaakt in de losse lussen van de 
lossenketting, je spiegelt de steken van de eerste zijde:  

1 vaste, 1 halfstokje, 2 stokjes, 1 halstokje, 1 vaste.  

Halve vaste in basis van beginvaste om te sluiten. Hecht af en werk de draadjes 
weg. 

https://eenmooigebaar.nl/attic24/bijtje/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/bijtje/
https://eenmooigebaar.nl/morale-fiber/pixie-belt/samenvatting/

