
Overzicht gebruikte steken en afkortingen (* wordt verder 
uitgelegd)

mc - magische cirkel
l - losse
st - steek
stn - steken
oversl - overslaan
l-b - lossenboog (duidelijkheidshalve worden nummers vermeld voor de l, bv. 2l-b 
etc)
hv - halve vaste
v - vaste
Vv - verlengde vaste
hstk - half stokje
stk - stokje
dstk - dubbel stokje
ddstk - driedubbel stokje
CL - cluster *
2stksamen - twee stokjes samen*
2vsamen - twee vasten samen*
2dstksamen - twee dubbele stokjes samen*
Rv - reliëfsteek voor*
Ra - reliëfsteek achter*
V-st - V-steek*
picot*
popcorn*
toffee popcorn*
2Rstksamenv- twee reliëfstokjes samen voor*
3dstksamen- drie dubbele stokjes samen*
3stksamen- drie stokjes samen*
2Rstksamena - twee reliëfstokjes samen achter*
4stksamen - vier stokjes samen*
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Uitleg gebruikte steken 

CL - cluster 
Een cluster bestaat uit een aantal (dubbele) stokjes die allemaal in dezelfde 

steek worden gehaakt. In het patroon lees je hoeveel (dubbele) stokjes je moet 
haken, bijvoorbeeld: 
3stkCL = drie stokjes
2stkCL = 2 stokjes
3dstkCL = drie dubbele stokjes
2dstkCL = twee dubbele stokjes

Zo maak je de steek:

2stkCL - cluster van twee stokjes
Draad omslaan en steek je haaknaald in de steek/tussenruimte. Draad omslaan 

en maak een lus. Draad omslaan en haal de draad door 2 lussen - je hebt nu 2 
lussen op je haaknaald. Draad omslaan en steek je haaknaald in dezelfde steek/
tussenruimte. Draad omslaan en maak een lus. Draad omslaan en haal de draad 
door 2 lussen. Draad omslaan en haal de draad door de 3 lussen op je haaknaald.

2dstkCL - cluster van twee dubbele stokjes
Draad twee keer omslaan en steek je haaknaald in de steek/tussenruimte. 

Draad omslaan en maak een lus. (Draad omslaan en haal de draad door 2 lussen) 
twee keer – je hebt nu 2 lussen op je haaknaald. Draad twee keer omslaan en steek 
je haaknaald in dezelfde steek/tussenruimte. Draad omslaan en maak een lus. 
(Draad omslaan en haal de draad door 2 lussen) twee keer – je hebt nu 3 lussen op 
je haaknaald. Draad omslaan en haal de draad door de 3 lussen op je haaknaald.

2stksamen- twee stokjes samen
Twee stokjes, samengehaakt over twee steken.

2vsamen - twee vasten samen
Twee vasten, samengehaakt over twee steken.

2dstksamen - twee dubbele stokjes samen
Twee dubbele stokjes, samengehaakt over twee steken.

Vv - verlengde vaste
Wordt gehaakt als een normale vaste, maar je plaatst de steek lager in je werk 
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door je haaknaald een (paar) rij(en) lager in te steken. Haak deze steek niet te strak. 
De afgemaakte steek lijkt langer.

Rv - reliëfsteek voor
Reliëfsteken voor worden gehaakt om de aangegeven steek, vanaf de voorkant 

ingestoken. Indien mogelijk haak je om de steel van de steek. Deze steek wordt 
alsvolgt weergegeven: Rhvv, Rvv, Rstkv, etc.  

Ra - reliëfsteek achter
Reliëfsteken achter worden op dezelfde manier gehaakt als reliëfsteken voor, 

maar nu ingestoken vanaf de achterkant. Deze steek wordt alsvolgt weergegeven: 
Rhva, Rva, Rstka, etc.  

V-st  - V-steek
1stk, 2l, 1stk in dezelfde steek 

Picot
Picots kunnen op verschillende manieren worden gemaakt. In dit patroon ga je 

twee verschillende soorten picots maken, en daarnaast één speciale, gemarkeerd 
met ⭐. Het getal en de letter genoemd bij de steek, geven aan welke picot je moet 
gaan haken:
Getal = het getal bij de picot geeft aan hoeveel lossen je moet haken
Letter = de letters a of b geven aan welke soort picot je moet haken

a = om een picot ”a” te maken haak je een halve vaste in de eerste losse
b = om een picot ”b” te maken haak je een halve vaste bovenin de steek 

eronder, in de twee “beentjes” die je daar ziet 
De picot gemarkeerd met ⭐ is een picot2b, maar deze picot wordt gebruikt om de 
trosjes en de ranken vast te maken (toeren 40/41/42). Daarom wordt deze picot 
anders gehaakt, namelijk zo: nadat je de twee lossen hebt gehaakt, haak je een 
halve vaste in de aangegeven steek waarna je de picot op de normale manier 
afmaakt. 

Voorbeeld:
Patroon geeft aan: picot3a 
Je haakt: 3 l en hv in de eerste van de 3 l
Patroon geeft aan: picot2b
Je haakt: 2 l en hv bovenin de steek eronder
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Popcorn 
Haak 5 stokjes in dezelfde steek, haal je haaknaald uit de lus en steek de 

haaknaald in het eerste stokje, pak je lus op met de haaknaald, haal de lus door en 
sluit met een losse.

Toffee Popcorn 
Wordt op dezelfde manier gehaakt als een normale popcorn, maar met het 

verschil dat je voor het middelste (het 3e) stokje van kleur wisselt. Om dit zo soepel 

mogelijk te doen, wissel je voordat je het 2e stokje afmaakt (dus voor de laatste 

doorhaling) naar de tweede kleur, en wissel je voordat je het 3e stokje afmaakt weer 
naar de eerste kleur, waarna je op de normale manier verder haakt. Knip de draad 
van de tweede kleur af en hecht af. 

2Rstksamenv - twee reliëfstokjes samen voor
Wordt op dezelfde manier gehaakt als de 2stksamen, maar voorlangs.

3dstksamen - drie dubbele stokjes samen
Wordt op dezelfde manier gehaakt als de 2stksamen, maar met 3 dubbele 
stokjes.

3stksamen - drie stokjes samen
Wordt op dezelfde manier gehaakt als de 2stksamen, maar met 3 stokjes.

2Rstksamena- twee reliëfstokjes samen achter
Wordt op dezelfde manier gehaakt als de 2stksamen, maar achterlangs.

4stksamen - vier stokjes samen
Wordt op dezelfde manier gehaakt als de 2stksamen, maar met 4 stokjes.
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