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”Mix and Match” Hexagonen 
 

Design van Johanna Lindahl / Mijo Crochet 
Vertaald door Wendy de Vries 

 

Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. 
 

 

 
 

 

 

Dit patroon bestaat uit 5 hexagonen een een halve hexagon die allen samen passen omdat 

ze allemaal hetzelfde aantal steken hebben in de laatste toer. Je kunt deze hexagonen 

gebruiken om een deken, een kussen, een tas of iets anders van te maken. Kies je favoriet 

of gebruik ze allemaal in hetzelfde project. 
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Afkortingen: 
 

steek - steek 

l - losse 

hv – halve vaste 

relhv-a – relief halvevaste van achter * 

v - vaste 

relv-a – relief vaste van achter * 

St - stokje 

relst-a – relief stokje van achter * 

relst-v – relief stolpe van voren * 

Dst – dubbelstokje 

Pop – popkorn * 

Start pop – startpopkorn: haak {1 staand st * + 3 st} in de aangegeven steek, neem de 

naald van de lus af, steek in de eerste staande st, haal de lus op van de laatste een trek 

erdoorheen. 

lb - lossenboogje 

Inv join – invisible join * (Zie in de steekbeschrijving hieronder) 

vlg - volgende 

sla over – sla over 

 

Steken gemerkt met * worden beschreven in mijn Maskbeskrivningar die altijd op mijn  

blogg beschikbaar is 

 
 

Invisible join: 

Trek de haaknaald uit de lus een gebruik een stopnaald. Steek de naald door beide 
steeklussen van de eerste steek na de l die de toer inleid.  Steek de naald dan door de 
achterste steeklus van de laatste steek van de toer, trek voorzichtig aan een werk de draad 
weg als normaal. 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/
https://mijocrochet.se/
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Tips: 

 
• Steken tussen [ ]  worden herhaald met het aantal keren dat aangegeven staat na 

de haakparentese. 

 

• Steken tussen { } worden in dezelfde steek of lb gehaakt. 

 

• Steken tussen | | na elke toer geven aan hoe veel steken je moet hebben als de toer 

klaar is. 

 

• Ik beveel aan om de inv. join te gebruiken, zoals beschreven op de vorige 

bladzijde). 
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Garen een kleurverdeling: 
 

Voor de zwarte hexagonen van de eerste bladzijde heb ik 

het garen Scheepjes Cahlista gebruikt in de kleuren: 

 

110 (Jet Black), 114 (Shocking Pink), 249 (Saffron), 386 

(Peach), 389 (Apple Green), 390 (Poppy Rose) en 397 

(Cyan). 

 

 

 

 

 
 

In mijn voorbeelden van het patroon heb ik het garen Scheepjes Catona gebruikt met de 

volgende kleuren: 

 

Kleur 1: 105 (Bridal White), Kleur 2: 385 (Crystalline), Kleur 3: 391 (Deep Ocean Green) 

en Kleur 4: 408 (Old Rose). 

 

                 Hexagon 1                                  Hexagon 2                                 Hexagon 3 

 
                 Hexagon 4                                 Hexagon 5                                Halv hexagon 
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Hexagon 1: 
 

Start:  

 

Heel de hexagon wordt gehaakt in Kleur 4. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

Toer 1:  

 

2 l (wordt geteld als een st). 

 

11 st in de l-ring. 

 

hv in de 2de l in het begin van de toer. 

 

|12 st| 

 

 
 

Toer 2:  

 

4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l), 1 st in hetzelfde st, 1 st in 

vlg st. 

 

[{1 st + 2 l + 1 st} in vlg st, 1 st in vlg st] 5 keer. 

 

hv in de 2de l in het begin van de toer. 

 

|18 st en 6 2-lb| 
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Toer 3:  

 

hv in vlg 2-lb, 4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l), 1 st in 

hetzelfde 2-lb, 1 st in vlg 3 st. 

 

[{1 st + 2 l +1 st} in vlg 2-lb, 1 st in vlg 3 st] 5 keer. 

 

hv in de 2de l in het begin van de toer. 

 

|30 st en 6 2-lb| 

 
 

Toer 4:  

 

hv in vlg 2-lb, 3 l (wordt geteld als 1 v + 2 l), 1 v in 

dezelfde 2-lb, 1 v in vlg 5 st. 

 

[{1 v + 2 l + 1 v} in vlg 2-lb, 1 v in vlg 5 st] 5 keer. 

 

Afsluiten met inv join of een hv in de 1ste l in het begin 

van de toer. Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

 

|42 v en 6 2-lb| 
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Hexagon 2:  
 

Start: (Kleur 1) 

 

4 l, hv in 1ste l om een l-ring te maken.  

 

Knip de draad niet af.  

 

 

 

 

 

 
 

Toer 1: (Kleur 1) 

 

2 l (wordt geteld als 1 st). 

 

11 st in de l ring. 

 

afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer, Knip de draad af. 

 

|12 st| 

 
 

Toer 2: (Kleur 2) 

 

hecht je draad aan met een nieuwe Kleur met een relhv-a 

in een willekeurig st in Toer 1, 2 l (wordt geteld als 1 v +  

1 l). 

 

[1 relv-a in vlg st, 1 l] 11 keer. 

 

hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad niet 

af. 

 

|12 v en 12 1-lb| 
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Toer 3: (Kleur 2) 

 

hv in vlg 1-lb, 2 l (wordt geteld als 1 st), 4 st in dezelfde 1-lb, 1 l, 1 v in st van Toer 1 

precies onder de volgende v, 1 v in vlg st van Toer 1. 

 

[1 l, sla 1-lb over, 5 st in vlg 1-lb, 1 l, 1 v in vlg 2 st van Toer 1] 5 keer. 

 

1 l, sla 1-lb over. Afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin van de toer. Knip 

de draad af. 

 

|30 st, 12 v en 12 1-lb| 
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Toer 4: (Kleur 4)  

 

Hecht je draad aan met een nieuwe kleur met een hv in een willekeurige lb van de 

overgeslagen 1-lb in Toer 2.  

4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l), 1 st in dezelfde 1-lb, sla 1 st over, 1 relv-a in vlg 3 st. 

 

[{1 st + 2 l + 1 st} in vlg overgeslagen 1-lb in Toer 2, sla 1 st over, 1 relv-a in vlg 3 st]  

5 keer. 

 

hv in de 2de l in het begin van de toer, knip de draad niet af. 

 

|12 st, 18 v en 6 2-lb| 

 

 

 
 

Toer 5: (Kleur 4)  

 

hv in vlg 2-lb, 4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l), 1 st in 

dezelfde 2-lb, 1 st in vlg 5 steek. 

 

[{1 st + 2 l + 1 st} in vlg 2-lb, 1 st in vlg 5 steek] 5 keer. 

 

afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer. Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

 

|42 st en 6 2-lb| 
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Hexagon 3: 
 

Start: (Kleur 1) 

 

4 l, hv in 1ste l om een l-ring te maken.  

 

Knip de draad niet af. 

 

 

 

 

 

 
 

Toer 1: (Kleur 1) 

 

2 l (wordt geteld als een st). 

 

11 st in de l-ring. 

 

Afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer. Knip de draad af. 

 

|12 st| 

 
 

Toer 2: (Kleur 2) 

 

Hecht je draad aan met een nieuwe kleur met een relhv-a 

in een willekeurig st in Toer 1, 2 l (wordt geteld als 1 v +  

1 l). 

 

[1 relv-a in vlg st, 1 l] 11 keer. 

 

hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad niet 

af. 

 

|12 v en 12 1-lb| 
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Toer 3: (Kleur 2)  

 

hv in vlg 1-lb, 2 l (wordt geteld als 1 v + 1 l), 5 st in vlg  

1-lb. 

 

[1 l, 1 v in vlg 1-lb, 1 l, 5 st in vlg 1-lb] 5 keer.  

 

1 l, hv in de 1ste l in het begin van de toer. Knip de draad 

af. 

 

|30 st, 6 v en 12 1-lb| 

 
 

Toer 4: (Kleur 3)  

 

Hecht je draad aan met een nieuwe kleur met een relhv-a in de 2de st in een willekeurig 

groepje van 5 st in Toer 3. 

2 l (wordt geteld als 1 st), 1 relst-a in vlg 3 st, 2 l, 1 v in st van Toer 1 precies onder de 

volgende v, 2 l. 

 

[1 relst-a in vlg 5 st, 2 l, sla 1 st over in Toer 1, 1 v in vlg st van Toer 1, 2 l] 5 keer. 

 

1 relst-a in vlg st, afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin van de toer, Knip 

de draad af. 

 

|30 relst-a, 6 v en 12 2-lb| 
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Toer 5: (Kleur 4)  

 

Hecht je draad aan met een nieuwe kleur met een hv in een willekeurige v van Toer 3, 3 l 

(wordt geteld als 1 dst), 1 relst-a in vlg 5 st. 

 

[1 dst in vlg v van Toer 3, 1 relst-a in vlg 5 st] 5 keer. 

 

hv in de 3:e l in het begin van de toer, knip de draad niet af. 

 

|30 st en 6 dst| 

 

 

 
 

Toer 6: (Kleur 4) 

 

1 l (wordt geteld als 1 v), 1 v in vlg 2 st, {1 v + 2 l +  

1 v} in vlg st. 

 

[1 v in vlg 5 steek, {1 v + 2 l + 1 v} in vlg st] 5 keer. 

 

1 v in vlg 2 st, afsluiten met inv join of een hv in de 1ste l 

in het begin van de toer. Knip de draad af en werk de 

eindjes weg. 

 

|42 v en 6 2-lb| 
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Hexagon 4: 
 

Toer 1: (Kleur 2)  

 

2 l, 5 v in de 2de l vanaf de naald (de overgeslagen l wordt 

geteld als 1 v). 

 

Afsluiten met inv join of een hv in de 1ste l, Knip de draad 

af. 

 

|6 v| 

 

 
 

Toer 2: (Kleur 3)  

 

Start pop – startpopkorn: haak {1 staand st * + 3 st} in de 

aangegeven steek, neem de naald van de lus af, steek in de 

eerste staande st, haal de lus op van de laatste een trek 

erdoorheen. 

 

Start pop in een willekeurige v van Toer 1, 2 l. 

 

[pop in vlg v, 2 l] 5 keer. 

 

afsluiten met inv join of een hv in 1ste pop, Knip de draad af. 

 

|6 pop en 6 2-lb| 
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Toer 3: (Kleur 4) 

 

Hecht je draad aan met een nieuwe kleur met een hv in een willekeurig 2-lb van Toer 2, 3 

l (wordt geteld als 1 st + 1 l), 2 st in hetzelfde 2-lb, 1 relst-v in vlg pop. 

 

[{2 st + 1 l + 2 st} in vlg 2-lb, 1 relst-v in vlg pop] 5 keer. 

 

1 st in vlg 2-lb, hv in de 2de l in het begin van de toer, knipde draad niet af. 

 

|24 st, 6 relst-v en 6 1-lb| 

 

 

 
 

Toer 4: (Kleur 4) 

 

hv in vlg 1-lb, 4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l), 1 st in 

dezelfde 1-lb, 1 st in vlg 5 steek. 

 

[{1 st + 2 l + 1 st} in vlg 1-lb, 1 st in vlg 5 steek] 5 keer. 

 

afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer. Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

 

|42 st en 6 2-lb| 
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Hexagon 5: 
 

Start: (Kleur 1) 

 

4 l, hv in 1ste l om een l-ring te maken.  

 

Knip de draad niet af. 

 

 

 

 

 

 
 

Toer 1: (Kleur 1) 

 

2 l (wordt geteld als een st). 

 

11 st in de l-ring. 

 

afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer, Knip de draad af. 

 

|12 st| 

 
 

Toer 2: (Kleur 3) 

 

Hecht je draad aan met een nieuwe Kleur met een relhv-a 

in een willekeurig st in Toer 1, 2 l (wordt geteld als 1 v +  

1 l). 

 

[1 relv-a in vlg st, 1 l] 11 keer. 

 

hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad niet 

af. 

 

|12 v en 12 1-lb| 
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Toer 3: (Kleur 3) 

 

hv in vlg 1-lb, 2 l (wordt geteld als 1 st), 3 st in vlg 1-lb. 

 

[1 st in vlg 1-lb, 3 st in vlg 1-lb] 5 keer. 

 

afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer. Knip de draad af. 

 

|24 st| 

 
 

Toer 4: (Kleur 4) 

 

Hecht je draad aan met een nieuwe kleur met een hv in 

een willekeurig st van Toer 3 die alleen in een 1-lb staat, 3 

l (wordt geteld als 1 v + 2 l), 1 v in hetzelfde st, 1 relv-a in 

vlg 3 st. 

 

[{1 v + 2 l + 1 v} in vlg st, 1 relv-a in vlg 3 st] 5 keer. 

 

hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad niet 

af. 

 

|30 v en 6 2-lb| 

 
 

Toer 5: (Kleur 4)  

 

hv in vlg 2-lb, 4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l), 1 st in 

dezelfde 2-lb, 1 st in vlg 5 v. 

 

[{1 st + 2 l + 1 st} in vlg 2-lb, 1 st in vlg 5 v] 5 keer. 

 

afsluiten met inv join of een hv in de 2de l in het begin 

van de toer. Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

 

|42 st en 6 2-lb| 
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Halve hexagon: 
 

Start:  

 

De ”halve hexagon” wordt in zijn geheel in Kleur 4 

gehaakt. 

 

4 l, hv in 1ste l om een l-ring te maken.  

 

 

 

 

 
 

Toer 1:  

 

3 l (wordt geteld als 1 st),  

 

6 st in de l-ring, keer. 

 

|7 st| 

 

 

 

 
 

Toer 2:  

 

3 l (wordt geteld als 1 st), 1 st in dezelfde st. 

 

[1 st in vlg st, {1 st + 2 l + 1 st} in vlg st] 2 keer. 

 

1 st in vlg st, 2 st in de 3:e l in het begin van de 

voorgaande toer, keer. 

 

|11 st en 2 2-lb| 
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Toer 3: 

 

3 l (wordt geteld als 1 st), 1 st in dezelfde st. 

 

[1 st in vlg 3 st, {1 st + 2 l + 1 st} in vlg 2-lb] 2 keer. 

 

1 st in vlg 3 st, 2 st in de 3:e l in het begin van de vorige 

toer, keer. 

 

|17 st en 2 2-lb| 

 
 

Toer 4:  

 

1 l (wordt geteld als 1 v), 1 v in dezelfde st. 

 

[1 v in vlg 5 st, {1 v + 2 l + 1 v} in vlg 2-lb] 2 keer. 

 

1 v in vlg 5 st, 2 v in de 3:e l in het begin van de vorige 

toer. Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

 

|23 v en 2 2-lb| 
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