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Petal Coasters 
Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Vertaald naar Nederlands door Wendy de  Vries 

 

Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. 

 Voor bedrijfs of commercieel gebruik, neem aub contact op met Mijo Crochet. 

 

 

 
 

 

Suggesties voor het garen  
 

Ik beveel een katoenen garen aan voor dit patroon, geschikt voor haaknaald 3,0 – 3,5 . 

De onderzetter van de foto is gehaakt met   Scheepjes Catona kleuren 179, 385 en 393. 

 

Haaknaald: 3.0 - 3.5 mm. 

 

Grootte: 10 - 11 cm in diameter afhankelijk van garen en haaknaald keuze. 
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Afkortingen: 

 
l - losse 

Hv – halve vaste 

v - vaste 

st- stokje 

st2sam – 2 stokjes samengehaakt 

st3sam – 3 stokjes samengehaakt 

onz sam – Onzichtbaar samenhaken * 

lb - lossenboogje 

 

De steken gemerkt met  * staan beschreven op mijn blog, mijocrochet.se. 

 

Tips: 
 

⚫ 2 l aan het begin van een toer geld als 1 stokje. 

⚫ 1 l aan het begin van een toer telt als 1 vaste 

⚫ Steken tussen  vierkantehaakjes [ ] worden zoveel keer herhaald als aangeven na 

de vierkante haakjes. 

⚫ Steken tussen { } worden gemaakt in dezelfde steek of lboogje. 

⚫ Het stekenaantal tussen de  | | toont hoeveel van de verschillende steken je moet 

hebben nadat je de toer hebt afgemaakt. 
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Patroon: 
 

Start: 

 

4 l, hv in de 1e l om een ring te vormen. 

 
 

Toer 1: 

 

1 l, 9 v in de lossenring. Hv in de 1e v van het begin van de toer. 

 

|10 v| 
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Toer 2: 

 

2 l, st2sam in dezelfde vastec (= st3sam). 

[ 2 l, st3sam in de volgende v] 9 keer. 

2 l, Hv in de 1e st3sam aan het begin van de toers. Knip je draad af als je van kleur wilt 

veranderen. 

 

|10 st3sam en 10 2lb| 

 

   

 
 

Toer 3: 

 

Maak je nieuwe kleur vast met een hv in een willekeurig 

2lb, of, als je met dezelfde kleur doorgaat : hv in het 

volgende 2lb. 

2l , st2sam in hetzelfde 2lb (= st3sam). 1 l, st3sam in 

hetzelfde 2lb. 

[ 1 l, {st3sam+ 1 l + st3sam} in t vlgende 2lb] 9 keer. 

1 l, hv in de top van de 1e st van de st3sam aan het 

begin van de toer. Knip de draad af als je van kleur wilt 

verwisselen. 

 

|20 st3sam en 20 1lb| 
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Toer 4: 

 

Maak je nieuwe kleur vast met een hv in een willekeurig 

1lb, of: als je dezelfde kleur gebruikt, hv in het volgende 

1lb. 

2 l, st2sam in hetzelfde 1lb (= st3sam). 

[2 l, st3sam in het volgende 1lb] 19 keer. 

2 l, hv in de top van het 1e st3sam aan het begin van de 

toer. 

 

|20 st3sam en 20 2lb| 

 
 

Toer 5: 

 

Maak je nieuwe kleur vast met een hv in een willekurig 

2lbJ, of: als je dezelfde kleur gebruikt, hv in het volgende 

2lb. 

2 l, 6 st in hetzelfde 2lb. 

[1 l, sla 1 2lb over, 7 st in het volgende 2lb] 9 keer. 

1 l, hv in de 2e l aan het begin van de toer . Knip de 

draad af. 

 

|70 st  en  10 -1lb| 
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Toer 6: 

 

Pas op de vastheid van de steken als je hv haakt, zodat het werk niet gaat krullen. 

Eventueel kun je een iets grotere haaknaald gebruiken voor deze toer. 

 

Maak met een nieuwe kleur of dezelfde kleur de draad vast met een hv in de 3e st van een 

7stgroep.  

Hv in de volgende 4 steken. 

[1 v rond zowel het lb van toer 4 en van toer 5, hv in de volgende 7 steken] 9 keer. 

Hv in de volgende 2 st, samenvoegen met een onzichtbare steek. 

 

|70 hv en 10 v| 

 

  

 

 
 

Wanneer je fotos wil plaatsen van je petal coaster in de sociale media, gebruik dan graag 

#mijocrochet en #petalcoasters en/of verwijs naar mijn blog mijocrochet.se. 
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