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Afkortingen (* wordt nader uitgelegd)

l - losse

l-b - lossenboog (duidelijkheidshalve worden nummers vermeld voor de l, bv. 

2l-b etc)

hv - halve vaste

Hhv - verbindende halve vaste*

v - vaste

hstk - half stokje 

stk - stokje

dstk - dubbel stokje

CL - cluster*

3stkCL - cluster van 3 stokjes*

2 stksamen - twee stokjes samen*

M - medallion

st - steek

stn - steken

Rv - reliÃ«fsteek voor*
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Ra - reliÃ«fsteek achter*

oversl - overslaan
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Uitleg gebruikte steken (* wordt nader uitgelegd)

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

Zo maak je de steek:

3stkCL - cluster van drie 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 steek je haaknaald 

nogmaals 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 4 lussen op je haaknaald.
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2stksamen- twee stokjes samen

Twee stokjes, samengehaakt over twee steken.

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. 

Vhv - verbindende halve vaste

Simpel gezegd: dit is een halve vaste waarmee je twee medallions aan 

elkaar vastmaakt. Je maakt deze steek zo: haal je haaknaald uit de lus van de 

medallion waarmee je bezig bent en steek de haaknaald in de 
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corresponderende 2l-b van de medallion waaraan je de medallion waarmee je 

bezig bent wilt vastmaken (beide medallions met de goede kant naar voren), 

pak de lus op en haal deze door de 2l-b; maak een (strakke) hv en ga verder 

met het patroon.
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