Vierkant Oriental Bloom
Design van Johanna Lindahl / Mijo Crochet
Translated by Wendy de Vries
Dit patroon is enkel voor persoonlijk gebruik
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Materiaal:
Haaknaald: 3,0 mm voor een vast vierkant en 3,5 mm voor een zachtere vierkant.
Steekmarkeerders: 1 st.
Garen: 4 kleuren van Scheepjes Catona (100% Gemerceerd katoen, 50g/125 stk).

Kleurverdeling:
Kleur A is voor het midden van de bloem en het raamwerk.
Kleur B is voor de binneste bloemblaadjes.
Kleur C is voor de buitenste bloemblaadjes.
Kleur D is de achtergrondkleur van het vierkant.
Voor mijn vierkant heb ik Scheepjes Catona gebruikt in de volgende kleuren:
A: 383 Ginger Gold
B: 413 Cherry
C: 517 Ruby
D: 391 Deep Ocean
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Afkortingen:
stk – steek/steken
hv – halve vaste
v - vaste
relhv-a – relief halve vaste van achter *
l – losse
lb – lossenboogje
Hst – halfstokje
St – stokje
relst-a – relief stokje van achter *
Dst – dubbelstokje
Puff – wordt hieronder beschreven
vlg - volgende
tem – tot en met
Steken gemarkeerd met * worden beschreven in mijn Maskbeskrivningar een file dat
altijd beschikbaar is op mijn blogg, mijocrochet.se.

Puffs in dit patroon:
(Sla om, steek de naald in de aangegeven steek, sla om en trek door) 4 keer (9 lussen op
de naald), sla om en trek door 8 lussen, sla om en trek door 2 lussen.
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Patrooninformatie:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 l in het begin van een toer telt als een st tenzij anders aangegeven wordt.
2 l in het begin van een toer telt als 1 hst.
Steken tussen { } haak je in dezelfde stk of hetzelfde lb
Steken tussen ( ) herhaal je zo veel keer als aangegeven na de haakjes.
Steken tussen [ ] herhaal je met zoveel keer als aangegeven na de haakjes.
Steken tussen | | na elke toer geeft aan hoeveel steken je gedaan zal hebben aan het
eind van de toer.

Patroon:
Toer 1: (goede kant), Kleur A
in een magische cirkel; 3 l (telt als een st hier en
gedurende het gehele patroon),
11 st,
hv in de 3de l in het begin van de toer, keer.
|12 st|
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Toer 2: (verkeerde kant), Kleur A
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Let op: Je haakt nu aan de verkeerde kant en de dst zullen bobbelen aan de achterkant,
dat is dus de voorzijde van het werk.
1 l (telt niet als een steek), {1 v, 1 dst} in dezelfde st,
({1 v, 1 dst} in vlg st) 11 keer,
hv in de 1ste v in het begin van de toer, knip de draad af en werk de eindjes weg, keer.
|12 v, 12 dst|

goede kant

verkeerde kant

Toer 3: goede kant, Kleur B
De rest van de toeren worden gehaakt aan de goed kant.
Sluit je nieuwe kleur aan in een v, 3 l, 1 st in dezelfde v,
1 l,
sla 1 dst over, 2 st in vlg v, 1 l) 11 keer,
hv in de 3de l in het begin van de toer.
|24 st, 12 1-lb|
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Toer 4: goede kant, Kleur B
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2 l (telt als een hst hier en gedurende het gehele patroon), 1 st tussen de twee st, 1 hst in
vlg st, hv in vlg 1-lb,
(1 hst in vlg st, 1 st tussen de twee st, 1 hst in vlg st, hv in vlg 1-lb) 11 keer,
hv in de 2de l in het begin van de toer, knip de draad af en werk de eindjes weg.
|12 hv, 24 hst, 12 st|

Toer 5: Kleur C
Let op: Deze toer haak je in st in Toer 3.
Sluit je nieuwe Kleur aan met een relhv-a in de eerste van twee st in toer 3, 3 l, 1 relst-a in
vlg st, 2 l, sla 1-lb over,
(1 relst-a in vlg 2 st, 2 l, sla 1-lb over) 11 keer,
hv in de 3de l in het begin van de toer.
|24 relst-a, 12 2-lb|

goede kant

verkeerde kant
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Toer 6: Kleur C
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2 l, 1 st in dezelfde stk, {1 st, 1 hst} in vlg relst-a, hv in vlg
2-lb,
({1 hst, 1 st} in vlg relst-a, {1 st, 1 hst} in vlg relst-a, hv in
vlg 2-lb) 11 keer,
hv in de 2de l in het begin van de toer, knip de draad af en
werk de eindjes weg.
|12 hv, 24 hst, 24 st|
Toer 7: Kleur D
Let op: Deze toer haak je in relst-a in toer 5.
Sluit je nieuwe Kleur aan met een relhv-a in den eerste van twee st in toer 5, 3 l, 1 relst-a
in vlg relst-a, 4 l, sla 2-lb over, (1 relst-a in vlg 2 relst-a, 1 l, sla 2-lb over) 2 keer,
[1 relst-a in vlg 2 relst-a, 4 l, sla 2-lb over, (1 relst-a in vlg 2 relst-a, 1 l, sla 2-lb over) 2
keer] 3 keer,
hv in de 3de l in het begin van de toer.
|24 relst-a, 8 1-lb, 4 4-lb|

goede kant

verkeerde kant
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Toer 8: Kleur D
hv in vlg relst-a, hv in vlg 4-lb, 3 l, {2 st, 2 l, 3 st} in
dezelfde 4-lb, sla 1 relst-a over, 1 v in vlg relst-a, 1 v in vlg
1-lb, 1 v in vlg 2 relst-a, 1 v in vlg 1-lb, 1 v in vlg relst-a,
sla 1 relst-a over,
({3 st, 2 l, 3 st} in vlg 4-lb, sla 1 relst-a over, 1 v in vlg
relst-a, 1 v in vlg 1-lb, 1 v in vlg 2 relst-a, 1 v in vlg
1-lb, 1 v in vlg relst-a, sla 1 relst-a over) 3 keer,
hv in de 3de l in het begin van de toer.
|24 v, 24 st|
Toer 9: Kleur D
hv in vlg 2 st, hv in vlg 2-lb, 3 l (telt als 2 v + 2 l), 1 v in
hetzelfde 2-lb, 1 v in vlg 12 stk,
({1 v, 2 l, 1 v} in vlg 2-lb, 1 v in vlg 12 stk) 3 keer,
hv in de 1ste l in het begin van de toer.
|56 v, 4 2-lb|

Toer 10: Kleur D
hv in vlg 2-lb, 3 l, {1 st, 2 l, 2 st} in dezelfde 2-lb,
1 st in vlg 14 v,
({2 st, 2 l, 1 st) in vlg 2-lb, 1 st in vlg 14 v) 3 keer,
hv in de 3de l in het begin van de toer, hv in vlg st, hv in
vlg 2-lb, neem de lus van de haaknaald en zet er een
stekenmarkeerder in (knip niet de draad af).
|72 st, 4 2-lb|
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Toer 11: Kleur A
Let op: Alle puffs in deze toer haak je in het 2-lb in toer 8. Alle v haak je in de voorgaande
toer (Toer 10). Hoe je de puffs maakt, staat beschreven in het begin van dit patroon.
Sluit je nieuwe kleur aan in de eerste st van een willekeurige zijde, 1 l (telt als 1 v), 1 v in
vlg 17 st, 2 l, 1 puff in 2-lb in Toer 8, 2 l, sla 2-lb over,
(1 v in vlg 18 st, 2 l 1 puff in 2-lb in Toer 8, 2 l, sla 2-lb over) 3 keer,
hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad af en werk de eindjes weg.
|72 v, 4 puffar, 8 2-lb|

Toer 12: Kleur D
Let op: Deze Toer haak je in toer 10.
Neem de steekmarkeerder uit de lus en ga door met kleur
D, 3 l, {1 st, 2 l, 2 st} in dezelfde 2-lb, 1 relst-a in vlg 18 st,
({2 st, 2 l, 2 st} in vlg 2-lb, 1 relst-a in vlg 18 st) 3 keer,
hv in de 3de l in het begin van de toer.
|16 st, 72 relst-a, 4 2-lb|
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Toer 13: Kleur D
hv in vlg st, hv in vlg 2-lb, 3 l (telt als 1 v + 2 l), 1 v in
dezelfde 2-lb, 1 v in vlg 22 stk,
({1 v, 2 l, 1 v} in vlg 2-lb, 1 v in vlg 22 stk) 3 keer,
hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad af en
werk de eindjes weg.
|96 v, 4 2-lb|

Toer 14: Kleur A
Let op: Alle dst in deze toer haak je in v in toer 11.
Sluit je nieuwe Kleur aan in een willekeurig 2-lb, 3 l (telt als 1 v + 2 l), 1 v in hetzelfde 2lb, 1 v in vlg 4 v, 1 dst in de eerste v van de kant van toer 11, sla 1 v over, 1 v in vlg 14 v,
1 dst in de laatste v van de kant van toer 11, sla 1 v over, 1 v in vlg 4 v,
({1 v, 2 l, 1 v} in vlg 2-lb, 1 v in vlg 4 v, 1 dst in de eerste v van de kant van toer 11, sla 1 v
over, 1 v in vlg 14 v, 1 dst in de laatste v van de kant van toer 11, sla 1 v over, 1 v in vlg
4 v) 3 keer,
hv in de 1ste l in het begin van de toer, knip de draad af en werk de eindjes weg.
|96 v, 8 dst, 4 2-lb|
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