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Een gave nieuwe crochet along (CAL) van Eleri (My Crochet Place) en Melissa 
(Sew Hooky), die de Meleri CAL wordt genoemd! 

Eleri en Melissa zijn een jaar geleden vrienden 
geworden via social media, waar ze elkaar 
steunen en inspireren. Ze besloten samen een 
deken te maken, waarbij ze omstebeurt een 
paar toeren ontwierpen, gewoon, voor de 
vrolijkheid. Ze hadden in eerste instantie 
helemaal geen plannen om het als CAL uit te 
brengen. Maar… Toen de dekens bijna 
compleet waren, vier maanden later, besloten 
ze om hun samenwerking te delen met de 
haakgemeenschap. Ze hopen dat jullie net 
zoveel lol hebben bij het maken, als dat zij 
hadden bij het maken van de deken. Deze CAL 
komt in twee varianten: eentje met prachtige 
zachte pastelkleuren en eentje met felle, 

opvallende kleuren. Ook kun je ervoor kiezen om de uiteindjes niet weg te 
werken maar als franje te gebruiken (foto onder) of juist wél een mooie rand 
om de deken heen te maken (zie foto boven). 

Deze deken is geschikt voor haaksters van elk 
niveau, mits je kennis hebt van basissteken en 
patronen kunt lezen. Eleri en Melissa zullen 
allebei tips en tutorials delen via 
hun Instagram en Youtube kanalen. 
Afmeting: 100cm x 140cm 

Materialen 
Beide pakketten zijn te koop bij Deramores via 
deze link. 
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Meleri CAL (pastelkleuren) Garenpakket  
in Stylecraft Special DK door My Crochet Place: 

 2 x Stylecraft Special DK – Cream (1005) 

 1 x Stylecraft Special DK – Parma Violet (1724) 

 1 x Stylecraft Special DK – Bluebell (1082) 

 1 x Stylecraft Special DK – Cloud Blue (1019) 

 1 x Stylecraft Special DK – Lincoln (1834) 

 1 x Stylecraft Special DK – Apricot (1026) 

 1 x Stylecraft Special DK – Buttermilk (1835) 

 1 x Stylecraft Special DK – Blush (1833) 

  

 
 

Meleri CAL (felle kleuren) Garenpakket  

in Deramores Studio DK door Sew Hooky: 

 2 x Deramores Studio DK – Rose (70038) 

 2 x Deramores Studio DK – Powder (70019) 

 2 x Deramores Studio DK – Lime (70069) 

 2 x Deramores Studio DK – Blue Velvet (70018) 

 2 x Deramores Studio DK – Citrine (70042) 

 2 x Deramores Studio DK – Topaz (70039) 
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Garengewicht: DK (8 draads) Light (US3) 
Lengte: Deramores: 250 m | Stylecraft: 295 m 
Haaknaald: 4,5 mm haaknaald en 4 mm voor de rand 
Gewicht: 100 gram per bol 
Samenstelling: Deramors: 100% Anti-pilling acryl | Stylecraft: 100% acryl 
Was instructies: Deramores: in de was op 40C, Dry Clean – P, Niet bleken, 
Droger op lage temperaturen, niet strijken | Stylecraft: in de wolwas op 40C, Dry 
Clean – P Bar, Droger op lage termparturen, Koud strijken. 
  

Een Mooi Gebaar || Belangrijke links: 
Instagram: @eenmooigebaar 
Facebook 
Website 
Email 
YouTube 
Ravelry 

Meleri CAL || Belangrijke links:  
Instagram Melissa 
Instagram Eleri 
Instagram Meleri-CAL 
YouTube Meleri CAL  
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Meleri CAL – Week 1 
Het is zo ver, we kunnen van start! Als je op Instagram kijkt met de hashtag 
#melerical zie je al prachtige, schitterende kleurencombinaties en materialen 
voorbij komen, dus als je zelf nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om 
mee te doen met dit project, kun je eventjes daar kijken! Voor de algemene 
informatie over deze CAL én voor de links naar alle andere patroondelen klik je 
op deze link. 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 1&2: Parma Violet | Toer 3&4: 
Bluebell | Toer 5&6: Cloud Blue | Toer 7: 
Lincoln | Toer 8: Lincoln | Toer 9: 
Buttermilk | Toer 10: Cream | Toer 11&12: 
Buttermilk | Toer 13: Apricot | Toer 14: 
Blush 
Melissa: Toer 1&2: Rose | Toer 3&4: 
Powder | Toer 5&6: Lime | Toer 7: Blue 
Velvet | Toer 8: Blue Velvet | Toer 9: 
Citrine | Toer 10: Powder | Toer 11&12: 
Citrine | Toer 13: Topaz | Toer 14: Rose 

Toer 1 t/m 7 is ontworpen door Eleri van 
My Crochet Place, de rest door Melissa 
van Sew Hooky. 

 

De twee lossen aan het begin van de toer tellen als eerste steek. 
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Haakpatroon – Meleri CAL – Week 1, Deel 1 
Gebruik je 4,5 mm haaknaald en haak 156 lossen (een veelvoud van 10 lossen 
+ 6) 

Toer 1 (goede kant): 1 vaste in de tweede losse vanaf de haaknaald, 1 vaste in 
de volgende 4 lossen, *stokje in volgende 5 lossen, vaste in volgende 5 lossen* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, keer werk. [155 steken] 

Toer 2: 1 losse, vaste in de eerste steek, vaste in de volgende 4 steken. *Stokje 
in de volgende 5 steken, 1 vaste in volgende 5 steken* Herhaal van * tot * tot 
het einde van de toer, hecht af en keer je werk. 

Toer 3: Hecht je garen aan in het begin van de toer, 2 lossen, haak deze toer in 
alleen de achterste lus van elke steek. 1 stokje in de volgende 4 steken. *Vaste 
in volgende 5 steken, stokje in volgende 5 steken*. Herhaal van * tot * tot einde 
toer, keer je werk. 

Toer 4: 2 lossen, haak door beide lussen van elke steek: stokje in volgende 4 
steken, *vaste in voglende 5 steken, stokje in volgende 5 steken* Herhaal van * 
tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk. 

Toer 5: Hecht je nieuwe kleur garen aan het begin van de toer aan, 1 losse, 
werk door de achterste lus van elke steek. Vaste in eerste steek, vaste in 
volgende 4 steken. *Stokje in volgende 5 steken, vaste in volgende 5 steken* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, keer je werk. 

Toer 6: 1 losse, haak door beide lussen van elke steek: vaste in eerste steek, 
vaste in volgende 4 steken. *Stokje in volgende 5 steken, vaste in volgende 5 
steken, herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk. 

Toer 7: Hecht nieuwe kleur garen aan het begin van de toer, 2 lossen, werk 
door de achterste lus deze toer, 1 stokje in volgende 4 steken, *vaste in 
volgende 5 steken, stokje in volgende 5 steken* Herhaal van * tot * tot einde 
toer, keer je werk (hecht niet af). 
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Haakpatroon – Meleri – Week 1, deel 2 
Toer 8 (verkeerde kant): 1 losse, vaste in elke steek, hecht af, keer om [155 
steken] 
Toer 9: Hecht het garen aan in het begin van de toer, 2 lossen (telt als vaste + 
1 losse), 1 steek overslaan, vaste in volgende steek, *1 losse, steek overslaan, 
vaste in volgende steek* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer 
om. 
Toer 10: Hecht nieuw garen aan in het begin van de toer, 2 lossen (telt als 
halfstokje), halfstokje in lossenruimte, *1 losse, steek overslaan, halfstokje in 
lossenruimte*. Herhaal van * tot * tot er 1 steek over is, halfstokje in laatste 
steek, hecht af, keer om. 
Toer 11: Hecht nieuw garen aan in het begin van de toer, 1 losse (telt niet als 
steek), vaste in eerste steek, 1 losse, vaste in lossenruimte, *1 losse, steek 
overslaan, vaste in lossenruimte* Herhaal van * tot * tot er 2 steken over zijn , 1 
losse, steek overslaan, vaste in laatste steek. HECHT NIET AF. Keer je werk. 
Toer 12: 1 losse (telt niet als steek), vaste in elke steek en lossenruimte, hecht 
af en keer je werk [155 vasten] 
Toer 13: Hecht nieuw garen aan in het begin van de toer, 2 lossen (telt als 
stokje), stokje in elke steek, hecht af en keer je werk. 
Toer 14: Hecht je garen aan in het begin van de toer, 2 lossen (telt als stokje), 
steek overslaan, 3 stokjes in volgende steek, *2 steken overslaan, 3 stokjes in 
volgende steek* herhaal van * tot * tot 2 steken over, steek overslaan, stokje in 
laatste steek. [51 3stokjesgroepen, 1 stokje aan elke einde van de toer; 155 
steken] 
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Meleri – Week 2 
De Meleri is gratis haakpatroon, ontworpen door Sew Hooky en My Crochet 
Place, waarbij je een schitterende strependeken haakt in je eigen 
lievelingskleuren of in één van de twee prachtige samengestelde pakketten. De 
algemene informatie van dit patroon vind je op deze pagina. De eerste week 
vind je via deze link. 

 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 15: Parma Violet | Toer 16: 
Bluebell | Toer 17: Cream | Toer 18: Cloud 
Blue | Toer 19: Lincoln | Toer 20: 
Buttermilk | Toer 21: Apricot | Toer 22: 
Blush | Toer 23 & 24: Cream 

Melissa: Toer 15: Powder | Toer 16: Lime | 
Toer 17: Citrine | Toer 18: Blue Velvet | 
Toer 19: Rose | Toer 20: Topaz | Toer 21: 
Blue Velvet | Toer 22: Lime | Toer 23&24: 
Blue Velvet 

 

Haakpatroon – Meleri – Week 2, Deel 1 
Toer 15 (verkeerde kant): hecht nieuw garen aan in de bovenkant van het 
eerste stokje van de toer, 2 lossen (telt als stokje), je haakt nu in de ruimte 
tussen de 3stokjesgroepen, 2 stokjes in eerste ruimte (tussen het stokje dat je 
net gemaakt hebt en het volgende groepje van 3 stokjes). *3 steken overslaan, 
3 stokjes in volgende ruimte* Herhaal van * tot * tot je 4 steken over hebt, 3 
steken overslaan, stokje in volgende ruimte, stokje in laatste steek, hecht af en 
keer je werk. [50 groepjes van 3 stokjes, 5 stokjes] 

Toer 16: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje van 
de toer, 2 lossen, 3 stokjes in eerste ruimte. *3 steken overslaan, 3 stokjes in 
volgende ruimte*. Herhaal van * tot * tot je 3 steken over hebt, 2 steken 
overslaan, 1 stokje in laatste steek, hecht af en keer je werk [51 
3stokjesgroepen, 2 stokjes] 

Toer 17: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje van 
de toer, 2 lossen, 2 stokjes in de eerste ruimte, *3 steken overslaan, 3 stokjes in 
volgende ruimte* herhaal van * tot * tot je 4 steken over hebt, 1 stokje in 
laatste ruimte, 1 stokje in laatste steek, hecht af en keer je werk [50 
3stokjesgroepen, 5 stokjes] 
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Toer 18: Hecht je nieuwe aan in de bovenkant van het eerste stokje van de 
toer, 2 lossen, stokje in elke steek. Hecht af en keer je werk. [155 stokjes] 

 

Haakpatroon – Meleri – Week 2, Deel 2 
Toer 19: Hecht je nieuwe kleur aan in de 
bovenkant van het eerste stokje, 2 lossen 
(telt als stokje), *reliëfstokje-voor, stokje* 
herhaal van * tot * tot einde van de toer, 
hecht af en keer je werk [155 steken] 

Toer 20: Hecht je nieuwe kleur aan in de 
bovenkant van het eerste stokje, 2 lossen 
(telt als stokje), *reliëfstokje-achter (om 
het reliëfstokje-voor heen), stokje* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht 
af en keer je werk [155 steken] 

Toer 21: Hecht je nieuwe kleur aan in de 
bovenkant van het eerste stokje, 1 losse (telt niet als steek), vaste in eerste 
steek, vaste in elke steek tot einde toer, hecht af en keer je werk [155 steken] 

Toer 22: Hecht je nieuwe kleur aan in de bovenkant van de eerste vaste, 1 
losse (telt niet als steek), vaste in eerste steek. *1 losse, steek overslaan, vaste* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk. 

Toer 23: Hecht je nieuwe kleur aan in de eerste vaste, 1 losse (telt niet als 
steek), vaste in eerste steek, vaste in lssenruimte, *1 losse, steek overslaan, 
vaste in lossenruimte* Herhaal van * tot * tot er nog 1 steek over is, vaste in 
laatste steek, 1 losse, keer je werk [155 steken] 

Toer 24: vaste in 2 steken, *Vaste in lossenruimte, vaste in steek* Herhaal van 
* tot * tot 1 steek over is, vaste in laatste steek, hecht af en keer je werk [155 
steken] 
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Meleri CAL – Week 3 
Het is zo ver, we kunnen van start! Als je op Instagram kijkt met de hashtag 
#melerical zie je al prachtige, schitterende kleurencombinaties en materialen 
voorbij komen, dus als je zelf nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om 
mee te doen met dit project, kun je eventjes daar kijken! Voor de algemene 
informatie over deze CAL én voor de links naar alle andere patroondelen klik je 
op deze link. De eerste week vind je via deze link, de tweede week via deze link. 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 25: Parma Violet | Toer 26 & 27: Cream | Toer 28: Bluebell | Toer 29: 
Cloud Blue | Toer 30: Lincoln | Toer 31&32: Buttermilk | Toer 33: Apricot | Toer 
34: Cream | Toer 35: Blush | Toer 36: Parma Violet | Toer 37: Bluebell 
Melissa: Toer 25: Powder | Toer 26&27: Blue Velvet | Toer 28: Citrine | Toer 29: 
Rose | Toer 30: Lime | Toer 31&32: Topaz | Toer 33: Rose | Toer 34: Citrine | Toer 
35: Rose | Toer 36: Blue Velvet | Toer 37: Lime 

Haakpatroon – Meleri – 

Week 3, Deel 1 
Toer 25 (goede kant): Hecht 
nieuw garen aan in de eerste vaste van 
de toer, 2 lossen (telt als stokje) 2 
steken overslaan, [2 stokjes, 1 losse, 2 
stokjes] in de voglende steek, *3 steken 
overslaan, [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] 
in de volgende steek* Herhaal van * tot 
* tot er 3 steken over zijn, 2 steken 
overslaan, stokje in laatste steek, hecht 
af en keer je werk. [38 groepjes van (2 
stokjes, 1 losse, 2 stokjes), 2 stokjes] 

Toer 26: Hecht de nieuwe kleur aan in het eerste stokje van de steek (ik heb 
dezelfde kleur gebruikt als voor toer 24), 1 losse (telt niet als steek), vaste in 
dezelfde steek, 1 losse, *2 steken overslaan, vaste in 1-lossenruimte, 1 losse, 2 
steken overslaan, 1 verlengd-stokje in steek direct eronder in toer 24, 1 losse* 
Herhaal van * tot * tot er nog 3 steken over zijn, 2 steken overslaan, vaste in 
laatste steek, keer je werk. 

Toer 27: 1 losse, vaste in dezelfde steek, 2 vasten in lossenruimte, vaste in 
volgende steek, *vaste in 1-lossenruimte, vaste in volgende steek* herhaal tot 
laatste 1-lossenruimte van de toer, 2 vasten in laatste 1-lossenruimte, vaste in 
laatste steek, hecht af en keer je werk [155 steken] 
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Toer 28: Hecht je nieuwe kleur aan in de eerste vaste van de toer, 2 lossen, 1 
stokje in volgende steek. *1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje in volgende 2 
steken* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk 

Toer 29: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje van de 
toer, 2 lossen, stokje in volgende steek, verlengd-stokje in steek er direct onder 
van toer 27, 1 losse, 1 steek overslaan. *Stokje in voglende steek, verlengd-
stokje, 1 losse, steek overslaan*. Herhaal van * tot * tot 1 steek over, stokje in 
laatste steek, hecht af en keer om. 

Toer 30: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje van 
de toer, 2 lossen, *verlengd-stokje in steek er direct onder van toer 28, 1 losse, 
steek overslaan, stokje in voglende steek*. Herhaal van * tot * tot er 4 steken 
over zijn, verlengd-stokje in toer 28, 1 losse, steek overslaan, stokje in laatste 2 
steken, hecht af en keer je werk. 

 

Meleri Haakpatroon | 

Week 3, deel 2:  
Toer 31: Hecht de nieuwe kleur aan in 
de bovenkant van het eerste stokje, 1 
losse (telt niet als steek), vaste in eerste 
steek, vaste in volgende steek, 
*verlengd-stokje in steek er direct onder 
van toer 29, vaste in volgende 2 steken* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, 2 
lossen (telt als steek), keer om. 

Toer 32: Stokje in elke steek, hecht af, 
keer om [155 steken] 

Toer 33: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van het stokje, 1 losse, vaste 
in eerste steek, *1 losse, steek overslaan, vaste* herhaal van * tot * tot einde, 
hecht af, keer om. 

Toer 34: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van de vaste, 1 losse, vaste in 
eerste steek, *vaste in lossenruimte, 1 losse, steek overslaan* herhaal van * tot 
* tot er nog 1 lossenruimte en steek over zijn, vaste in lossenruimte, vaste in 
laatste steek, hecht af, keer om. 

Toer 35: Hecht nieuw garen aan in bovenkant van vaste, 2 lossen, 2 stokjes in 
elke lossenruimte, stokje in laatste twee steken, hecht af, keer om. 
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Toer 36: Hecht nieuwe kleur garen aan in de bovenkant van het stokje, 1 losse, 
vaste in eerste steek, vaste in elke steek, hecht af en keer om. 

Toer 37: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van de vaste, 1 losse, vaste in 
eerste steek, vaste in elke steek, hecht af en keer om. 

 

 

Meleri CAL – Week 4 
Het is zo ver, we kunnen van start! Als je op Instagram kijkt met de hashtag 
#melerical zie je al prachtige, schitterende kleurencombinaties en materialen 
voorbij komen, dus als je zelf nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om 
mee te doen met dit project, kun je eventjes daar kijken! Voor de algemene 
informatie over deze CAL én voor de links naar alle andere patroondelen klik je 
op deze link. De eerste week vind je via deze link, de tweede week via deze 
link en de derde week via deze link. 

 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 38&39: Cloud Blue | Toer 40&41: Lincoln | Toer 42: Cream | Toer 43: 
Buttermilk | Toer 44: Apricot | Toer 45: Blush | Toer 46: Parma Violet | Toer 47: 
Bluebell | Toer 48: Cream | Toer 49: Cloud Blue | Toer 50: Lincoln 
Melissa: Toer 38&39: Powder | Toer 40&41: Topaz | Toer 42: Citrine | Toer 43: 
Lime | Toer 44: Rose | Toer 45: Blue Velvet | Toer 46: Topaz | Toer 47: Citrine | 
Toer 48: Rose | Toer 49: Powder | Toer 50: Lime 

Haakpatroon – Meleri – 

Week 4, Deel 1 
Toer 38 (verkeerde kant): Hecht de 
nieuwe kleur aan in de bovenkant van 
een vaste. Haak 1 losse (telt niet als 
steek), vaste in eerste steek. *1 steek 
overslaan, (vaste, stokje) in volgende 
steek* Herhaal van * tot * tot einde toer, 
hecht niet af, keer je werk. 

Toer 39: 1 losse (telt niet als steek). 
(Vaste, stokje) in eerste steek, *1 steek 
overslaan, (Vaste, stokje) in volgende 
steek* Herhaal van * tot * tot er 2 steken over zijn, 1 steek overslaan, vaste in 
laatste steek, hecht af, keer je werk. 
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Toer 40 (verkeerde kant): Hecht je garen aan in de bovenkant van de vaste. 1 
losse. Vaste in eerste steek, (vaste, stokje) in volgende steek, *steek overslaan, 
(vaste, stokje) in volgende steek* herhaal van * tot * tot einde toer, hecht niet 
af, keer om. LET OP: je hebt hier 1 steek over aan het einde van de toer, op 
deze manier heb je wel 155 steken in totaal. Deze overgeslagen steek valt 
totaal niet op als de kwastjes/rand om de deken heen zitten. 

Toer 41: 1 losse, (vaste, stokje) in dezelfde steek, *steek overslaan, (vaste, 
stokje) in volgende steek* Herhaal van * tot * tot 2 steken over, 1 steek 
overslaan, vaste in laatste steek, hecht af, keer je werk. 

Toer 42: Hecht je nieuwe kleur aan in de bovenkant van de vaste, 2 lossen (telt 
als stokje). 1 steek overslaan, 3 stokjes in volgende steek. *2 steken overslaan, 
3 stokjes in volgende steek* herhaal van * tot * tot 2 steken over, 1 steek 
overslaan, stokje in laatste steek. Keer je werk, hecht af. 

Toer 43: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van een stokje, 2 lossen, 2 
stokjes in de volgende ruimte (ruimte tussen 1 stokje en 3stokjesgroepje van 
toer 42), 3 steken overslaan. *3 stokjes in volgende ruimte, 3 steken overslaan* 
Herhaal van * tot * tot laatste ruimte, 2 stokjes in laatste ruimte, stokje in 
laatste steek, hecht garen af, keer je werk. [52 groepjes van 3 stokjes = 156 
stokjes, in de volgende toer komt dat weer goed!] 

 

Meleri Deken Haakpatroon – 

Week 4, deel 2 
Toer 44 (Verkeerde kant): Hecht nieuw 
garen aan in de bovenkant van het stokje, 2 
lossen (telt als stokje), 2 steken overslaan, 3 
stokjes in volgende ruimte, *3 steken 
overslaan, 3 stokjes in volgende ruimte* 
herhaal van * tot * tot laatste 3 steken, 2 
steken overslaan, stokje in laatste steek, 
hecht af, keer je werk. [155 steken] 

Toer 45: Hecht nieuwe kleur aan in de 
bovenkant van stokje, 2 lossen (telt als halfstokje), halfstokje in elke steek tot 
einde toer, hecht af, keer je werk. [155 steken] 

Toer 46: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van halfstokje, 2 lossen (telt 
als halfstokje), halfstokje in elke steek tot einde toer, hecht af, keer je werk. 
[155 steken] 
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Toer 47: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van het halfstokje, 2 lossen 
(telt als stokje), steek overslaan. [Stokje, 1 losse, stokje] in volgende steek. *2 
steken overslaan, [stokje, losse, stokje] in volgende steek* Herhaal van * tot * 
tot er 2 steken over zijn, 1 steek overslaan, stokje in laatste steek, hecht af, keer 
om [155 steken] 

Toer 48 (verkeerde kant): Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van een 
stokje, 2 lossen (telt als stokje), [stokje, 1 losse, stokje] in elke lossenruimte, 
stokje in laatste steek, hecht af, keer om. [155 steken] 

Toer 49: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van een stokje, 2 lossen (telt 
als stokje), stokje in volgende steek, *stokje in lossenruimte, stokje in volgende 
2 steken* Herhaal van * tot * tot einde van de toer, hecht af, keer om [155 
steken] 

Toer 50: Hecht nieuwe kleur aan in bovenkant van stokje, 2 lossen (telt als 
stokje), stokje in volgende steek, *reliëfstokje-achter (stokje om de stam heen 
van achteren naar voren naar achteren is dat) in volgende steek, stokje in 
volgende 2 steken*. Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af, keer om [155 
steken] 

 

Meleri CAL – Week 5 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. De eerste week vind je 
via deze link, de tweede week via deze link en de derde week via deze link. Ten 
slotte staat week 4 online. Als je al die delen af hebt, kun je hieronder verder 
gaan met week 5! 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 51: Buttermilk | Toer 52&53: Apricot | Toer 54&55: Blush | Toer 
56&57: Cream | Toer 58: Parma Violet | Toer 59: Bluebell | Toer 60&61: Cloud 
Blue | Toer 62: Lincoln | Toer 63: Buttermilk | Toer 64: Cream | Toer 65: 
Buttermilk 
Melissa: Toer 51: Lime | Toer 52&53: Blue Velvet | Toer 54&55: Rose | Toer 
56&57: Citrine | Toer 58: Lime | Toer 59: Blue Velvet | Toer 60&61: Rose | Toer 
62: Topaz | Toer 63: Powder | Toer 64: Citrine | Toer 65: Powder 
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Meleri CAL – Week 5, deel 1 

Toer 51 (goede kant): Hecht nieuwe kleur 
aan in de bovenkant van het eerste stokje, 
1 losse (telt niet als steek), vaste in dezelfde 
steek, vaste in elke steek tot einde toer, hecht 
af, keer om [155 steken] 

Toer 52: Hecht garen aan in de bovenkant 
van de eerste vaste, 1 losse (telt niet als 
steek), vaste in dezelfde steek, *1 losse, 1 
steek overslaan, vaste in volgende steek* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, keer je 
werk, hecht niet af. 

Toer 53: 2 lossen (telt als eerste stokje), 3stokjescluster in de volgende 1-
lossenruimte, *1 losse, steek overslaan, 3stokjescluster in volgende 1-
lossenruimte*. Herhaal van * tot * tot 1 steek over, stokje in laatste steek, hecht 
af, keer je werk. 

Toer 54: Hecht je nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 1 
losse (telt niet als steek), vaste in dezelfde steek, *1 losse, steek overslaan, 
vaste in volgende 1-lossenruimte*. Herhaal van * tot * tot 2 steken over, 1 
losse, steek overslaan, vaste in laatste steek, keer je werk, hecht niet af. 

Toer 55: 2 lossen (telt als eerste stokje), 3stokjescluster in volgende 1-
lossenruimte, *losse, steek overslaan, 3stokjescluster in volgende 1-
lossenruimte* Herhaal van * tot * tot 1 steek over, stokje in volgende steek, 
hecht af, keer je werk. 

Toer 56: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van het eerste stokje, 1 losse 
(telt niet als steek), vaste in dezelfde steek, *losse, steek overslaan, vaste in de 
volgende lossenruimte* Herhaal van * tot * tot je 2 steken over hebt, 1 losse, 
steek overslaan, vaste in laatste steek, keer je werk, hecht niet af. 

Toer 57: 2 lossen (telt als stokje), *stokje in 1-lossenruimte, stokje in volgende 
steek* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk. 
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Meleri – Week 5, deel 2  

Toer 58 (verkeerde kant): Hecht garen 
aan ind ebovenkant van het eerst stokje, 
1 losse (telt niet als steek), vaste in 
eerste steek. *4 steken overslaan, 9 
dubbelstokjes in eerste steek, 4 steken 
overslaan, vaste in volgende steek*. 
Herhaal van * tot * tot er nog 4 steken 
over zijn, 4 dubbelstokjes in laatste 
steek. Hecht af en keer om. 

Toer 59: Hecht garen aan in de 
bovenkant van het eerste dubbelstokje, 1 losse (telt niet als steek), vaste in 
eerste steek, 3 steken overslaan, 9 dubbelstokjes in volgende steek, 4 steken 
overslaan, vaste in volgende steek. *4 steken overslaan, 9 dubbelstokjes in 
volgende steek, 4 steken overslaan, vaste in volgende steek* Herhaal van * tot 
* tot 5 steken over, 4 steken overslaan, 4 dubbelstokjes in laatste steek, hecht 
af en keer om. 

Toer 60: Hecht garen aan in de bovenkant van het eerste dubbelstokje, 1 losse 
(telt niet als steek), vaste in eerste steek, vaste in elke steek tot einde toer, 
hecht niet af, keer om. 

Toer 61: 3 lossen (telt als dubbelstokje), dubbelstokje, *stokje in volgende 2 
steken, halfstokje, vaste, halfstokje, stokje in volgende 2 steken, dubbelstokje in 
volgende 3 steken* Herhaal van * tot * tot er 3 steken over zijn, stokje in 
volgende twee steken, halfstokje in laatste steek, hecht af, keer om. 

Toer 62: Hecht garen aan in eerste halfstokje, 2 lossen (telt als stokje), stokje in 
elke steek tot einde toer, hecht af, keer om. 

Toer 63: Hecht garen aan in eerste stokje, 1 losse (telt niet als steek), vaste in 
eerste steek. *1 losse, steek overslaan, vaste in volgende steek* Herhaal van * 
tot * tot einde toer, hecht af, keer om. 

Toer 64: Hecht nieuwe kleur aan in eerste vaste, 1 losse (telt niet als steek), 
vaste in eerste steek, vaste in lossenruimte, *1 losse, steek overslaan, vaste in 
lossenruimte* Herhaal van * tot * tot 1 steek over, vaste in laatste steek, hecht 
af, keer om. 

Toer 65: Hecht nieuwe kleur aan in eerste vaste, 1 losse (telt niet als steek), 
vaste in eerste steek. *1 losse, steek overslaan, vaste in lossenruimte* Herhaal 
van * tot * tot einde toer, hecht af, keer om. 
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Meleri CAL – Week 6 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. De eerste week vind je 
via deze link, de tweede week via deze link en de derde week via deze link. Ten 
slotte staat week 4 online. Als je al die delen af hebt, kun je hieronder verder 
gaan met week 5! 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 66&67: Apricot | Toer 68: Blush | Toer 69: Parma Violet | Toer 70: 
Bluebell | Toer 71: Cream | Toer 72&73: Bluebell | Toer 74: Cloud Blue | Toer 75: 
Lincoln | Toer 76: Cloud Blue | Toer 77: Buttermilk | Toer 78: Apricot | Toer 79: 
Cream | Toer 80: Blush 
Melissa: Toer 66&67: Blue Velvet | Toer 68: Topaz | Toer 69: Lime | Toer 70: 
Rose | Toer 71: Citrine | Toer 72&73: Rose | Toer 74: Powder | Toer 75: Blue 
Velvet | Toer 76: Powder | Toer 77: Topaz | Toer 78: Lime | Toer 79: Citrine | Toer 
80: Blue Velvet 

 

Meleri – Week 6, deel 1 
Toer 66 (verkeerde kant): Hecht 
nieuw garen aan in de eerste vaste, 2 
lossen (telt als eerste stokje). Stokje in 
volgende 1-lossenruimte. *1 losse, 1 
steek overslaan, stokje in 1-
lossenruimte*. Herhaal van * tot * tot je 
1 steek over hebt. Stokje in laatste 
steek, hecht af, keer je werk. 

Toer 67: 2 lossen (telt als stokje), 
*Reliëfstokje-voor om volgende steek, 
stokje in volgende 1-lossenruimte* 

Herhaal van * tot * tot je 2 steken over hebt. Reliëfstokje-voor om volgende 
steek, stokje in laatste steek, hecht af, keer om [155 steken] 

Toer 68: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 2 
lossen (telt als stokje), *reliëfstokje-achter om volgende steek, stokje in 
voglende steek*. Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af, keer om [155 
steken] 
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Toer 69: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 2 
lossen (telt als stokje). *Reliëfstokje-voor om volgende steek, stokje in volgende 
steek* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af, keer je werk [155 steken] 

Toer 70: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 1 
losse (telt niet als steek). Vaste in eerste steek. Vaste in elke steek tot einde 
toer, hecht af, keer je werk [155 steken] 

Toer 71: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van de eerste vaste, 2 
lossen (telt als stokje). 2 steken overslaan, (2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes) in 
volgende steek. *3 steken overslaan, (2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes) in volgende 
steek* Herhaal van * tot * tot er 3 steken over zijn, 2 steken overslaan, 1 stokje 
in laatste steek, hecht af en keer je werk [38 groepjes van (2 stokjes, 1 losse, 2 
stokjes) en 2 stokjes] 

Toer 72: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje (ik 
heb dezelfde kleur gebruikt als voor toer 70), 1 losse (telt niet als steek), vaste in 
eerste steek. 1 losse. *2 steken overslaan, vaste in volgende 1-lossenruimte, 1 
losse, verlengd-stokje in de steek eronder van toer 70, 1 losse*. Herhaal van * 
tot * tot er 3 steken over zijn, 2 steken overslaan, 1 vaste in laatste steek, hecht 
niet af, keer je werk. 

Toer 73: 1 losse, vaste in dezelfde steek. 2 vasten in 1-lossenruimte, 1 vaste in 
volgende steek. *Vaste in 1-lossenruimte, 1 vaste in volgende steek* Herhaal 
van * tot * tot laatste 1-lossenruimte van de toer, 2 vasten in laatste 1-
lossenruimte, 1 vaste in laatste steek, hecht af en keer je werk [155 steken] 

  

Meleri - Week 6 – Deel 2 
Toer 74 (verkeerde kant): Hecht garen 
aan in bovenkant van eerste vaste, 1 
losse (telt niet als steek), vaste in eerste 
steek, vaste in elke steek tot einde toer. 
Hecht af en keer je werk [155 steken] 

Toer 75: Hecht het garen aan in de eerste 
vaste, halve vaste in elke steek tot einde 
toer, hecht af en keer je werk [155 
steken] 

Toer 76 (verkeerde kant): Hecht garen 
aan van dezelfde kleur als toer 74 en werk in de eerste vaste van toer 74: vaste 
in elke steek. Hecht af en keer je werk [155 steken] 
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Toer 77: In deze toer haken we bobbels: haak alles in dezelfde steek: *sla de 
draad twee keer om de haaknaald, steek de haaknaald in de steek, sla de 
draad om en haal een lusje op. Sla de draad om haal door 2 lusjes, sla de 
draad om en haal door 2 lusjes* 4 keer totaal, sla de draad om en haal door 
alle 5 lusjes. Als het nodig is duw je de bobbel zachtjes naar de goede kant van 
het werk. Hecht het garen aan in de eerste vaste, 1 losse (telt niet als steek), 
vaste in de eerste steek, vaste in volgende 2 steken. *Bobbel in volgende steek, 
vaste in volgende 3 steken*, herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer 
je werk [155 steken inclusief 38 bobbels] 

Toer 78: Hecht garen aan in de eerste vaste, 1 losse (telt niet als steek), vaste 
in eerste steek, vaste in volgende 4 steken. *Bobbel in volgende steek, vaste in 
volgende 3 steken* herhaal van * tot * tot er nog 2 steken over zijn, vaste in 
laatste 2 steken, hecht af en keer je werk [155 steken inclusief 37 bobbels] 

Toer 79 (goede kant): Hecht garen aan in de eerste vaste, 2 lossen (telt als 
stokje), stokje in elke steek tot einde toer, hecht af en keer je werk. [155 steken] 

Toer 80 (verkeerde kant): Hecht garen aan in eerste stokje, 2 lossen (telt als 
stokje), *steek overslaan, 2 stokjes in volgende steek* Herhaal van * tot * tot 
einde toer, hecht af en keer je werk. 

 

 

Meleri CAL – Week 7 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. De eerste week vind je 
via deze link, de tweede week via deze link en de derde week via deze link. Ten 
slotte staat week 4 online. Als je al die delen af hebt, kun je hieronder verder 
gaan met week 5! 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 81&82: Parma Violet | Toer 83&84: Bluebell | Toer 85&86: Cloud Blue| 
Toer 87: Lincoln | Toer 88: Cream | Toer 89-91: Buttermilk | Toer 92: Apricot | 
Toer 93: Blush 
Melissa: Toer 81&82: Powder | Toer83&84: Rose | Toer 85&86: Topaz | Toer 87: 
Lime | Toer 88: Citrine | Toer 89-91: Powder | Toer 92: Blue Velvet | Toer 93: 
Rose 
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Meleri  – Week 7, deel 1 
Toer 81 (goede kant): Hecht 
het garen aan in het eerste stokje van 
de toer, 1 losse (telt niet als steek), vaste 
in eerste steek, vaste in elke steek tot 
einde toer, hecht niet af, keer om. [155 
steken] 
Toer 82: 2 lossen (telt als eerste stokje), 
1 stokje in volgende 4 steken. *Vaste in 
5 steken, stokje in 5 steken* herhaal van 
* tot * tot einde toer, hecht af, keer om. 
[155 steken] 
Toer 83: Hecht het nieuwe garen aan in 

de bovenkant van het eerste stokje, 1 losse (telt niet als steek), vaste in eerste 
steek, haak steeds alleen in de achterste lussen: 1 vaste in volgende 4 steken. 
*Stokje in 5 steken, vaste in 5 steken* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht 
niet af, keer je werk. [155 steken] 
Toer 84: Haak door beide lussen, 1 losse (telt niet als steek), vaste in eerste 
steek, vaste in 4 steken. *Stokje in volgende 5 steken, vaste in volgende 5 
steken* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af , keer je werk[155 steken] 
Toer 85: Hecht de nieuwe kleur aan in de eerste vaste van de toer, 2 lossen (telt 
als stokje), haak alleen in de achterste lussen: stokje in volgende 4 steken, 
*vaste in volgende 5 steken, stokje in volgende 5 steken* Herhaal van * tot * 
tot einde toer, hecht niet af, keer je werk. [155 steken] 
Toer 86 (verkeerde kant): 1 losse (telt niet als steek), vaste in eerste steek, 
vaste in elke steek tot einde toer, hecht af, keer je werk. [155 steken] 
 
Let op, speciale steek: 3samengehaaktehalfstokjes: sla de draad om, steek 
de haaknaald in de vorige steek waar in gehaakt was, trek een lusje op, *sla de 
draad om, steek de haaknaald in de volgende stek, sla de draad om en haal 
een lusje op* x 2, sla de draad om en haal door alle 7 lusjes op de haaknaald. 

Meleri – Week 7, deel 2 
Toer 87 (goede kant): Hecht het nieuwe 
garen aan in de eerste vaste van de toer, 
2 lossen (telt als eerste stokje van de 
toer), stokje in elke steek tot einde toer, 
hecht af, keer om [155 steken] 
Toer 88: Hecht nieuwe garen aan in het 
eerste stokje van de toer, 1 losse (telt niet 
als steek), vaste in eerste steek en elke 
steek tot einde toer, hecht af, keer je 
werk [155 steken] 
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Toer 89: Hecht nieuw garen aan in het begin van de toer, 1 losse, halfstokje in 
eerste steek, *3samengehaaktehalfstokjes, 1 losse* herhaal vanaf * tot * tot 2 
steken over zijn, 3samengehaaktehalfstokjes, halfstokje in laatste steek (deze 
steek heeft er al een steek in zitten), keer om [155 steken] 
Let op: door de manier waarop de steken in toer 89-91 gemaakt zijn, refereren 
toer 90-92 aan “lossenruimtes” waarmee de ruimte tussen 2 
3samengehaaktehalfstokjes bedoelt wordt en “volgende steek” als de steek die 
de 1 losse maakte. Kijk eventueel naar de Engelstalige YouTube Tutorial voor 
hulp bij deze steek! 
Toer 90: 1 losse, halfstokje in dezelfde steek *(haak in dezelfde steek als waar 
je je vorige steek in maakte, lossenruimte en steek) 
3samengehaaktehalfstokjes, 1 losse* Herhaal vanaf * tot * tot je nog 2 steken 
over hebt, 3samengehaaktehalfstokjes, halfstokje in laatste steek (daar heb je 
al een steek in gehaakt), keer om. 
Toer 91: herhaal toer 90, hecht af, keer om. 
Toer 92: Hecht nieuw garen aan in het begin van de toer, 1 losse, halfstokje in 
dezelfde steek, *Halfstokje in lossenruimte, halfstokje in volgende steek* 
Herhaal van * tot * tot er nog 2 steken over zijn, halfstokje in laatste twee 
steken, hecht af, keer om. 
Toer 93 (goede kant): Hecht nieuwe kleur aan in het begin van de toer, 1 losse, 
halfstokje in dezelfde steek, halfstokje in elke steek tot einde toer, hecht af, en 
keer om [155 steken] 

 

Meleri CAL – Week 8 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. Als je alle eerdere delen 
af hebt, kun je hieronder verder gaan met week 8! 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 94: Parma Violet | Toer 95: Bluebell | Toer 96: Cream | Toer 97: 
Lincoln | Toer 98: Buttermilk | Toer 99: Apricot | Toer 100: Blush | Toer 101: 
Parma Violet | Toer 102: Cream | Toer 103: Bluebell | Toer 104: Cloud Blue | Toer 
105: Lincoln 
Melissa: Toer 94: Citrine | Toer 95: Topaz | Toer 96: Lime | Toer 97: Blue Velvet | 
Toer 98: Rose | Toer 99: Blue Velvet | Toer 100: Powder | Toer 101: Topaz | Toer 
102: Citrine | Toer 103: Rose | Toer 104: Lime | Toer 105: Blue Velvet 
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Meleri – Week 8, deel 1 

Toer 94 (verkeerde kant): Hecht de 
nieuwe kleur aan in de bovenkant van 
het halfstokje, 2 lossen (telt als 
stokje), 1 steek overslaan, 3 stokjes in 
volgende steek, *2 steken overslaan, 3 
stokjes in volgende steek* Herhaal 
van * tot * tot laatste 2 steken, 1 
steek overslaan, stokje in laatste 
steek, hecht af, keer om. 
Toer 95: Hecht de nieuwe kleur aan in 
de bovenkant van een stokje, 2 lossen 
(telt als stokje), 2 stokjes in eerste 
ruimte (dat is de ruimte tussen 1 

stokje en 3 stokjes in toer 94), 3 steken overslaan. *3 stokjes in volgende 
ruimte, 3 steken overslaan* Herhaal van * tot * tot laatste ruimte. 2 stokjes in 
laatst ruimte, stokje in laatste steek, hecht af, keer om. [52 3stokjesgroepjes = 
156 stokjes] 
Toer 96: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het stokje, 2 lossen 
(telt als stokje), 2 steken overslaan, 3 stokjes in volgende ruimte, *3 steken 
overslaan, 3 stokjes in volgende ruimte* Herhaal van * tot * tot je nog 3 steken 
over hebt, 2 steken overslaan, stokje in laatste steek, hecht af, keer om [155 
steken] 
Toer 97: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 
1 losse (telt niet als steek), vaste in eerste steek, *1 losse, steek overslaan, 
vaste in volgende steek* herhaal tot einde toer, hecht af, keer je werk. 
Toer 98: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van de eerste vaste, 2 
lossen (telt als eerste halfstokje), halfstokje in 1-lossenruimte, *1 losse, 1 steek 
overslaan, halfstokje in 1-lossenruimte* Herhaal van * tot * tot je 1 steek over 
hebt, halfstokje in laatste steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 99 (goede kant): hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van het 
halfstokje, 2 lossen (telt als eerste stokje), *stokje in volgende steek, stokje in 1-
lossenruimte* Herhaal van * tot * tot er 2 steken over zijn, stokje in volgende 2 
steken, hecht af, keer je werk. [155 steken] 
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Meleri – Week 8, deel 2 

Toer 100 (verkeerde kant): Hecht 
nieuw garen aan in de bovenkant van het 
eerste stokje, 2 lossen (telt als stokje), 
*reliëfstokje-achter, reliëfstokje-voor* 
Herhaal van * tot * tot 2 steken over zijn, 
reliëfstokje-achter, stokje in laatste steek, 
hecht af, keer je werk [155 steken] 
Toer 101: Hecht de nieuwe kleur aan in 
de bovenkant van het eerste stokje, 2 
lossen (telt als stokje), herhaal toer 100, 
hecht af, keer je werk. 
Toer 102: Hecht nieuwe kleur aan in het 
eerste stokje, 2 lossen (telt als stokje), stokje in elke steek tot einde toer, hecht 
af, keer je werk. 
Toer 103: Hecht de nieuwe kleur aan in het eerste stokje, 2 lossen (telt als 
stokje), steek overslaan, (stokje, 1 losse, stokje), *2 steken overslaan, (stokje, 1 
losse, stokje)* Herhaal van * tot * tot 2 steken over zijn, 1 steek overslaan, 
stokje in laatste steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 104: Hecht de nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 2 
lossen (telt als stokje), (stokje, 1 losse, stokje) in elke lossenruimte, stokje in 
laatste steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 105: Hecht nieuw garen aan in het eerste stokje, 2 lossen (telt als stokje), 
stokje in volgende steek, *Stokje in lossenruimte, stokje in 2 steken* Herhaal 
van * tot * tot einde toer, hecht af, keer je werk. [155 steken] 

Meleri CAL – Week 9 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. Als je alle eerdere delen 
af hebt, kun je hieronder verder gaan met week 9! Klik hier om naar week 10 te 
gaan. 

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 106&107: Buttermilk | Toer 108: Apricot | Toer 109&110: Cream | 
Toer 111: Blush | Toer 112: Parma Violet | Toer 113: Bluebell | Toer 114: Cloud 
Blue | Toer 115: Bluebell | Toer 116: Cloud Blue | Toer 117: Bluebell 
Melissa: Toer 106&107: Topaz | Toer 108: Rose | Toer 109&110: Powder | Toer 
111: Citrine | Toer 112: Lime | Toer 113: Blue Velvet | Toer 114: Rose | Toer 115: 
Blue Velvet | Toer 116: Topaz | Toer 117: Blue Velvet 
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Meleri – Week 9, deel 1 

Toer 106 (verkeerde kant): Hecht je 
nieuwe kleur aan in de bovenkant van 
het eerste stokje, 2 lossen (telt als 
stokje), stokje in volgende 3 steken, 
*1 losse, 1 steek overslaan, stokje in 
volgende 4 steken* Herhaal van * tot * 
tot er nog 6 steken over zijn, 1 losse, 1 
steek overslaan, 1 stokje in volgende 5 
steken, hecht niet af, keer je werk. 
Toer 107: 2 lossen (telt als stokje), stokje 
in volgende 3 steken, *1 losse, 1 steek 

overslaan, 1 stokje in volgende 1-lossenruimte, 1 losse, 1 steek overslaan, 1 
stokje in volgende 2 steken* Herhaal van * tot * tot er 1 steek over is, stokje in 
laatste steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 108: Hecht nieuwe kleur aan in bovenkant van eerste stokje, 2 lossen (telt 
als stokje), 1 stokje in volgende 2 steken, *verleng-stokje in bovenkant van 
stokje direct eronder in toer 106, verlengd-dubbelstokje in steek er direct onder 
van toer 105, verlengd-stokje in stokje direct eronder in toer 106, stokje in 
volgende 2 steken* Herhaal van * tot * tot er nog 2 steken over zijn, stokje in 
laatste twee steken, hecht af, keer je werk. 
Toer 109: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste stokje, 2 
lossen (telt als stokje), stokje in volgende 4 steken, *1 losse, 1 steek overslaan, 
stokje in volgende 4 steken* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht niet af, 
keer je werk. 
Toer 110: 2 lossen (telt als stokje), stokje in 2 steken, *1 losse, steek overslaan, 
stokje in volgende 1-lossenruimte, 1 losse, steek overslaan, stokje in volgende 2 
steken* Herhaal van * tot * tot er 2 steken over zijn, stokje in laatste 2 steken, 
hecht af, keer je werk. 
Toer 111: Hecht nieuwe kleur aan in eerste stokje, 2 lossen (telt als stokje), 
stokje in volgende 3 steken, *verlengd-stokje in stokje direct eronder van toer 
109, verlengd-dubbelstokje in stokje direct eronder in toer 108, verlengd-stokje 
in stokje direct eronder in toer 109, stokje in volgende 2 steken* Herhaal van * 
tot * tot er nog 1 steek over is, stokje in laatste steek, hecht af, keer je werk. 
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Meleri – Week 9, deel 2 
Toer 112 (verkeerde kant): Hecht nieuwe 
kleur aan in de bovenkant van het eerste 
stokje, 2 lossen (telt als stokje), stokje in 
elke steek tot einde toer, keer om, hecht 
af. [155 steken] 
Toer 113: hecht nieuwe kleur aan in 
bovenkant van het eerste stokje, 1 losse 
(telt niet als steek), vaste in eerste steek, 
*1 losse, steek overslaan, vaste in 
volgende steek*, Herhaal van * tot * tot 
einde toer, hecht af, keer je werk. 
Toer 114: Hecht nieuwe kleur aan in de 
bovenkant van de eerste vaste, 2 lossen (telt als halfstokje), halfstokje in 
lossenruimte, *1 losse, steek overslaan, halfstokje in lossenruimte* Herhaal van 
* tot * tot 1 steek over, halfstokje in laatste steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 115: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van het eerste halfstokje, 1 
losse (telt niet als steek), vaste in eerste steek, *1 losse, steek overslaan, vaste 
in lossenruimte* Herhaal van * tot * tot er 2 steken over zijn, 1 losse, steek 
overslaan, vaste in laatste steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 116: Hecht garen aan in de bovenkant van de eerste vaste, 2 lossen (telt 
als halfstokje), halfstokje in lossenruimte, *1 losse, steek overslaan, halfstokje in 
lossenruimte* Herhaal van * tot * tot er 1 steek over is, halfstokje in laatste 
steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 117 (goede kant): Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van het eerste 
halfstokje, 2 lossen (telt als stokje), steek overslaan, *2 stokjes in lossenruimte, 
steek overslaan* Herhaal van * tot * tot 2 steken over zijn, stokje in laatste 2 
steken, hecht af, keer je werk. [155 steken] 

 

Meleri CAL – Week 10 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. Als je alle eerdere delen 
af hebt, kun je hieronder verder gaan met week 10! 
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Kleureninformatie 
Eleri: Toer 118: Lincoln | Toer 119: Cream | 
Toer 120: Buttermilk | Toer 121 & 122: Apricot 
| Toer 123: Blush | Toer 124: Parma Violet | 
Toer 125: Bluebell | Toer 126: Cream | Toer 
127&128: Bluebell 
Melissa: Toer 118: Citrine | Toer 119: Rose | 
Toer 120: Lime | Toer 121&122: Topaz | Toer 
123: Powder | Toer 124: Rose | Toer 125: 
Citrine | Toer 126: Lime | Toer 127&128: 
Citrine 

 
 

Meleri – Week 10, deel 1 
Toer 118 (verkeerde kant): Hecht 
nieuw garen aan in de bovenkant van 
het halfstokje, 2 lossen (telt als stokje), 1 
steek overslaan, 3 stokjes in volgende 
steek, 2 steken overslaan, *2 steken 
overslaan, 3 stokjes in volgende steek* 
herhaal van * tot * tot laatste 2 steken, 
1 steek overslaan, stokje in laatste 
steek, hecht af, keer je werk. 
Toer 119: Hecht nieuwe kleur aan in de 

bovenkant van het stokje, 2 lossen (telt als stokje), 2 stokjes in de volgende 
ruimte (ruimte tussen stokje en 3stokjesgroep van toer 118), 3 steken 
overslaan, *3 stokjes in volgende ruimte, 3 steken overslaan* Herhaal van * tot 
* tot laatste ruimte, 2 stokjes in laatste ruimte, 1 stokje in laatste steek, hecht 
af, keer je werk. [52 3stokjesgroepjes = 156 stokjes] 
Toer 120: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van het stokje, 2 lossen (telt 
als stokje), 2 steken overslaan, 3 stokjes in volgende ruimte, *3 steken 
overslaan, 3 stokjes in volgende ruimte*, herhaal van * tot * totlaatste 3 steken, 
2 steken overslaan, stokje in laatste steek, hecht af, keer je werk [155 steken] 
Toer 121: Hecht nieuwe kleur aan in bovenkant van het stokje en haak 
1 losse (telt niet als steek), vaste in eerste steek, *1 steek overslaan, (vaste, 
stokje) in volgende steek* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht niet af, keer 
je werk. 
Toer 122 (verkeerde kant): 1 losse (telt niet als steek), [vaste, stokje] in eerste 
steek, *1 steek overslaan, (vaste, stokje) in volgende steek* herhaal van * tot * 
tot 2 steken over zijn, 1 steek overslaan, vaste in laatste steek, hecht af, keer je 
werk. 
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Meleri – Week 10, deel 2 
Toer 123 (goede kant): Hecht nieuw 
garen aan in de bovenkant van de 
vaste, 2 lossen (telt als stokje), *steek 
overslaan, stokje in volgende steek, 
stokje in steek die je oversloeg 
waardoor je een X maakt* herhaal van 
* tot * tot 2 steken over zijn, steek 
overslaan, stokje in laatste steek (haak 
in de overgeslagen steek en de laatste 
steek: 2samengehaaktestokjes), hecht 
af, keer je werk [155 steken] 
Toer 124: Hecht nieuw garen aan in de 
bovenkant van het stokje en herhaal toer 123. 
Toer 125: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van het stokje, 1 losse (telt 
niet als steek), vaste in eerste steek, vaste in elke steek tot einde toer, hecht af, 
keer je werk. 
Toer 126: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van de vaste, 2 lossen (telt 
als stokje), *1 losse, steek overslaan, 3stokjescluster in volgende steek* herhaal 
van * tot * tot 2 steken over, 1 losse, steek overslaan, stokje in laatste steek, 
hecht af. 
Toer 127: Hecht nieuw garen aan in de bovenkant van het stokje, 1 losse (telt 
niet als steek), vaste in eerste steek, *verlengd-halfstokje in steek er direct 
onder van toer 126, vaste in volgende steek*, herhaal van * tot * tot einde toer, 
hecht niet af, keer je werk. 
Toer 128: 1 losse, vaste in eerste steek, vaste in elke steek tot einde toer, hecht 
af, keer je werk [155 steken] 

 

Meleri CAL – Week 11 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. Als je alle eerdere delen 
af hebt, kun je hieronder verder gaan met week 11! 
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Kleureninformatie 
Eleri: Toer 129: Cloud Blue | Toer 
130&131: Lincoln |Toer 132 Buttermlik | 
Toer 133: Apricot | Toer 134: Blush | Toer 
135&136: Cream | Toer 137: Parma Violet 
| Toer 138&139: Bluebell | Toer 140: Cloud 
Blue 
Melissa: Toer 129: Topaz | Toer 130&131: 
Blue Velvet | Toer 132: Powder | Toer 133: 
Rose | Toer 134: Lime | Toer 135&136: 
Topaz | Toer 137: Citrine | Toer 138&139: 
Blue Velvet | Toer 140: Rose 

 
 

Meleri  – Week 11, deel 1 
Toer 129 (goede kant):  Hecht 
nieuw garen aan in de bovenkant van 
de vaste, 1 losse, vaste in eerste steek, 
*1 steek overslaan, 5 stokjes in volgende 
steek, 1 steek overslaan, vaste in 
volgende steek* Herhaal van * tot * tot 
er 2 steken over zijn, 1 steek overslaan, 
2 stokjes in laatste steek, hecht af en 
keer je werk. 
Toer 130: Hecht nieuw garen aan in de 

bovenkant van het stokje, 1 losse, vaste in dezelfde steek, steek overslaan, 
*(Stokje, 1 losse, stokje) in volgende steek, 2 steken overslaan, vaste in 
volgende steek, 2 steken overslaan*.Herhaal van * tot * tot er 1 steek over is, 
(stokje, 1 losse, stokje) in laatste steek, hecht niet af, keer je werk. 
Toer 131: Halve vaste in volgende lossenruimte, 1 losse, vaste in dezelfde 
ruimte. *Vaste in 3 steken, vaste in 1-lossenruimte* herhaal van * tot * tot 2 
steken over, 1 vaste in laatste 2 steken, hecht af, keer je werk [155 steken] 
Toer 132: Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van de vaste, 2 lossen (telt 
als stokje), stokje in elke steek tot einde toer, hecht af, keer je werk [155 steken] 
Toer 133: Hecht nieuwe kleur aan in bovenkant van het stokje, 2 lossen (telt als 
stokje). *Stokje in volgende steek, reliëfstokje-voor in volgende steek* Herhaal 
van * tot * tot er één steek over is, hecht af, keer je werk. 
Toer 134 (verkeerde kant): hecht nieuwe kleur aan in bovenkant van het stokje, 
2 lossen (telt als stokje), stokje in volgende steek, *reliëfstokje-achter in 
volgende steek, stokje in volgende steek* herhaal van * tot * tot 1 steek over, 
stokje in laatste steek, hecht af, keer je werk. 
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Meleri – Week 11, deel 2 
Toer 135 (goede kant): Hecht nieuw garen 
aan in de bovenkant van het stokje, 2 
lossen (telt als stokje), stokje in elke steek 
tot einde toer, hecht niet af, keer je werk 
[155 steken] 
Toer 136: 1 losse, vaste in dezelfde steek, 
*1 losse, steek overslaan, vaste in 
volgende steek* Herhaal vanaf * tot * tot 
einde toer, hecht af, keer je werk. 
Toer 137: Hecht nieuw garen aan in de 
bovenkant van de vaste, 2 lossen (telt als 
halfstokje), halfstokje in lossenruimte, *1 
losse, steek overslaan, halfstokje in lossenruimte* Herhaal van * tot * tot 1 
steek over, halfstokje in laatste steek, hecht af en keer je werk. 
Toer 138: Hecht nieuw garen aan in bovenkant van halfstokje, 2 lossen (telt als 
halfstokje), *1 losse, steek overslaan, halfstokje in lossenruimte* Herhaal van * 
tot * tot einde toer, hecht niet af, keer je werk. 
Toer 139: 1 losse (telt niet als steek), vaste in dezelfde steek, *vaste in 
lossenruimte, vaste in volgende steek* Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht 
af, keer je werk. 
Toer 140 (verkeerde kant): Hecht nieuwe kleur aan in de bovenkant van de 
vaste, 2 lossen(telt als stokje), *steek overslaan, 2 stokjes in volgende steek* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af, keer je werk [155 steken]. 

 

Meleri CAL – Week 12 
Als je op Instagram kijkt met de hashtag #melerical zie je al prachtige, 
schitterende kleurencombinaties en materialen voorbij komen, dus als je zelf 
nog niet de juiste inspiratie hebt gevonden om mee te doen met dit project, kun 
je eventjes daar kijken! Voor de algemene informatie over deze CAL én voor de 
links naar alle andere patroondelen klik je op deze link. Als je alle eerdere delen 
af hebt, kun je hieronder verder gaan met week 12! 
  

Kleureninformatie 
Eleri: Toer 141&142: Lincoln | Toer 143&144: Buttermilk | Toer 145&146: Apricot 
Melissa: Toer 141&142: Lime | Toer 143&144: Powder | Toer 145-147: Rose 
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Meleri – Week 12, deel 1 
Toer 141 (goede kant):  Hecht 
nieuw garen aan in de bovenkant van 
het stokje, 1 losse (telt niet als steek), 
vaste in dezelfde steek, vaste in de 
volgende 4 steken. *Stokje in volgende 5 
steken, vaste in volgende 5 steken* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht 
niet af, keer je werk [155 steken] 
Toer 142: 1 losse (telt niet als steek), 
vaste in dezelfde steek, vaste in 
volgende 4 steken. *Stokje in volgende 5 
steken, vaste in volgende 5 steken* 

Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk. 
Toer 143: Hecht nieuwe kleur aan in begin van de toer, 2 lossen (telt als stokje), 
haak alleen in de achterste lussen van elke steek, 1 stokje in volgende 4 
steken,*vaste in volgende 5 steken, stokje in volgende 5 steken* Herhaal van * 
tot * tot einde toer, keer je werk. 
Toer 144: 2 lossen (telt als stokje), haak door beide lussen de hele toer, stokje 
in volgende 4 steken, *vaste in volgende 5 steken, stokje in volgende 5 steken* 
Herhaal van * tot * tot einde toer, hecht af en keer je werk. 
Toer 145: Hecht nieuwe garen aan in het begin van de toer, 1 losse (telt niet als 
steek), werk alleen in de achterste lussen deze toer, vaste in dezelfde steek, 
vaste in volgende 4 steken, *stokje in volgende 5 steken, vaste in volgende 5 
steken* Herhaal van * tot * tot einde toer, keer je werk. 
Toer 146: 1 losse (telt niet als steek), haak door beide lussen de hele toer, vaste 
in dezelfde steek, vaste in volgende 4 steken, *stokje in volgende 5 steken, 
vaste in volgende 5 steken* Herhaal van * tot * tot einde toer. 
Voor de rand optie hecht je hier af en werk je alle eindjes weg. Voor de franje 
optie hecht je niet af, maar keer je je werk en haak je toer 147. 
Toer 147: Alleen haken als je de franje rand wilt: 1 losse (telt niet als 
steek), halve vaste in dezelfde steek en elke steek tot einde toer, hecht je garen 
af. 

De Meleri CAL is na vandaag helaas al weer afgelopen! Wat een 
prachtige dekens zijn er gehaakt de afgelopen weken en wat zijn er prachtig 
veel restjes op gegaan. 
  
Er zijn twee mogelijkheden: een rand met franjes en een gehaakte rand. Beiden 
worden in dit patroon besproken. 
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Rand 
 

Voor de rand gebruik je Cream en een 4 
mm haaknaald. 
Toer 1: Met de goede kant van de deken 
naar je toe hecht je het garen aan in de 
eerste vaste (in de rechterbovenhoek), 
1 losse (telt niet als steek), (vaste, 2 
lossen, vaste) in dezelfde steek (eerste 
hoek gemaakt). Vaste in volgende 4 
steken, halve vaste in volgende 5 steken. 
*Vaste in volgende 5 steken, halve vaste 
in volgende 5 steken. Herhaal van * tot * 
tot volgende hoek, vaste in volgende 4 steken, (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 
tweede hoek. 
Haak nu langs de linkerzijde naar beneden, met 1 vaste in elke toer die eindigt 
met een vaste of losse, en 2 vasten in elke toer die eindigt met een stokje, 
halfstokje, 3 lossen of 2 lossen, en haak 3 lossen om de toeren die beginnen 
met 4 lossen of een dubbelstokje. 
Haak nude onderrand van de deken, haak (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 
eerste steek (dit is je derde hoek), vaste in volgende 4 steken. *halve vaste in 5 
steken, vaste in 5 steken* Herhaal van * tot * tot er 5 steken over zijn, vastein 
volgende 4 steken, (vaste, 2 lossen, vaste) in vierde hoek. 
Nu haak je de tweede lange zijde weer op dezelfde manier als de andere zijde. 
Zorg ervoor dat je evenveel steken hebt aan beide lange zijden. Eindig de 
eerste toer met een halve vaste in de eerste vaste van deze toer. Hecht niet af, 
halve vasten naar de lossenruimte. 
Toer 2: 1 losse (telt niet als steek), (vaste, 2 lossen, vaste) in lossenruimte (elke 
2-lossenruimte is een hoek), vaste in elke steek langs de bovenkant van de 
deken, (vaste, 2 lossen, vaste) in volgende 2-lossenruimte. Blijf rondom 1 vaste 
per steek maken en (vaste, 2 lossen, vaste) in de hoeken. Eindig met een halve 
vaste in de eerste vaste van de toer. Halve vasten naar de 2-lossenruimte, 
hecht niet af. 
Toer 3: 4 lossen (telt als stokje + 2 lossen), stokje in dezelfde ruimte, stokje in 
elke steek langs de bovenzijde van de deken, (stokje, 2 lossen, stokje) in de 
volgende hoekruimte. Haak rondom een stokje in elke steek met (stokje, 2 
lossen, stokje) in elke hoek. Eindig met een halve vaste in de tweede 
beginlosse. Halve vaste naar de lossenruimte, hecht niet af. 
Toer 4: 4 lossen (telt als stokje + 2 lossen), 1 stokje in dezelfde ruimte. 
*Reliëfstokje-voor om volgende steek, stokje in de volgende steek* Herhaal van 
* tot * tot 1 steek voor volgende hoek, reliëfstokje-voor in volgende steek, 
(stokje, 2 lossen, stokje) in hoekruimte. Haak langs de linkerzijde naar beneden 
en wissel reliëfstokjes-voor af met stokjes tot de volgende hoek, (stokje, 2 
lossen, stokje) in hoekruimte. 
Herhaal dezelfde instructies voor de onderrand en rechterzijde van de deken. 
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Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten, halve vaste naar 
lossenruimte, hecht niet af. 
Toer 5: 1 losse (telt niet als steek), 3 vasten in lossenruimte, vaste in elke steek 
met 3 vasten in elke hoek. Halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. Hecht 
af, werk alle draadjes weg en block je deken. 
Gefeliciteerd! 
  

Franje 
 

Om franjes te maken moet je een stuk 
karton pakken van 6 centimeter breed, 
een schaar en een haaknaald. Je kunt 
een snijmat gebruiken als je die hebt, 
maar dat is niet nodig. 
Het aantal kwastjes dat Melissa 
gebruikt heeft is: 58 Rose, 48 Powder, 
40 Lime, 58 Blue Velvet, 44 Citrine en 
44 Topaz. 
Draai je garen om een stuk karton en 
knip aan één zijde door. 

 

Vouw 5 draden dubbel, steek de 
haaknaald door de steek heen en trek het 
garen door zodat je er doorheen kunt met 
je vinger en duim. 

 

Trek de staarten door de lus, inclusief 
de start/einde draadjes door de lus. 
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Als alle franjes eraan zitten, kun je 
bijknippen voor een regelmatiger 
resultaat. 

 

 


