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MooglyCAL 2015 – 8: Springtime Burst 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

Dit patroon is onderdeel van de Crochet Along van Moogly (www.mooglyblog.com) van 2015. 

 

Dit patroon is eigendom van Maria van www.patternparadise.com  Alle rechten behoren haar toe.  

Dit patroon is vertaald en geplaatst met toestemming van de auteur.  

 

 

AFMETING: 30 cm (12 inch) wanneer het vierkant gemaakt wordt met onderstaande stekenproef. 

GAREN: worsted of aran weight – haaknaald 5,5mm (voor een vierkant van ongeveer 12 inch)  

STEKENPROEF: 15 hst en 10 rijen = 4 inch 

 

GEBRUIKTE STEKEN:  

l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste 

hst = half stokje 

st = stokje 

dst = dubbel stokje 

* … * of [ … ] = herhaling 
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SPECIALE STEKEN 

V-cluster = haak het volgende in 1 steek: *[maak een omslag, steek de naald in, omslag, haal de naad 

weer terug, omslag, haal de naald door 2 lussen] x2, maak een omslag, haal de naald door alle drie 

de lussen op de naald* x2, 2l. Herhaal van * tot * nog een keer. 

V-hoekcluster = haak het volgende in de hoek: *[maak een omslag, steek de naald in, omslag, haal de 

naad weer terug, omslag, haal de naald door 2 lussen] x2, maak een omslag, haal de naald door alle 

drie de lussen op de naald, 1l* x3. Haak géén losse aan het einde van de derde herhaling.  

Moesteek (puff stitch) = [maak een omslag, steek de naald in, maak een omslag, haal de naald weer 

terug, haal de naald door 2 lussen] x4, maak een omslag, haal de naald door alle 5 de lussen op de 

naald. Zie voor een tutorial op www.hethaakbeest.be/blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto en een deel van de foto’s hieronder zijn eigendom van Pattern Paradise.  
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PATROON 

TOER 1: Met kleur 1. Maak een magische ring. 1l, 8v in de cirkel. Sluit de toer me teen hv in de eerste 

steek.  

TOER 2: 6l (telt als 1 st en 3l), *1st in de volgende steek, 3l*, herhaal van * tot * tot aan het einde van 

de toer. Sluit met een hv in de 3de losse. (8 openingen)  

 

 

TOER 3: *3l, keer het werk (je kijkt nu naar de achterzijde van je werk), 1v in het volgende stokje, 2l, 

keer het werk (je kijkt weer naar de voorzijde van je werk), 5 st in de 3l-ruimte, 1l, 5 st rond de basis 

van het stokje van TOER 2, 1 hv aan de basis van de eerste steek (nu heb je een blaadje gemaakt)*, 

herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv en hecht af. (8 

bloemblaadjes)  
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OPTIONEEL voor meer contrast: Haak een toer hv rond het centrum van de bloemblaadjes met een 

contrasterende kleur.  

 

 

TOER 4:  Met kleur 2. Hecht aan in de steek tussen 2 blaadjes. 6l (telt als 1 st en 3l), 1 st in dezelfde 

steek, 2l, 1 st tussen de volgende 2 blaadjes, 2l, *[1 st, 3l, 1 st] tussen de volgende 2 blaadjes (dit 

vormt een hoek), 2l, 1 st tussen de volgende 2 blaadjes, 2l*, herhaal van * tot * tot aan het einde van 

de toer. Sluit met een hv in de 3de losse. (28 stn + 4 3l-ruimtes) 
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TOER 5: 1l, *[1 hst, 1 st, 2 dst, 3l, 2 dst, 1 st, 1 hst] in de hoek, 2 hst in de volgende 2 2l-ruimtes, 

herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv en hecht af. (38 stn + 4 3l-

ruimtes)  
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TOER 6: Met kleur 3. Hecht aan in een hoek. 1l, *[2 hst, 2l, 2 hst] in dezelfde ruimte in de hoek. 1v in 

de volgende 12 steken*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv. (64 

stn + 4 2l-ruimtes) 

 

TOER 7: 1 hv in de volgende hoek. 1l, *[2 v, 2l, 2 v] in de hoek, 1v in de volgende 16 steken*, herhaal 

van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv en hecht af. (80 st + 4 2l-ruimtes) 

 

TOER 8: Met kleur 4. Hecht aan in een hoek. 1l, *[2 v, 2l, 2 v] in de hoek, 1 v in de volgende 2 steken, 

1 hst in de volgende 2 steken, 1 st in de volgende 3 steken, 1 dst in de volgende 6 steken, 1 st in de 

volgende 3 steken, 1 hst in de volgende 2 steken, 1 v in de volgende 2 steken*, herhaal van * tot * tot 

aan het einde van de toer. Sluit met een hv en hecht af. (96 stn + 4 2l-ruimtes) 
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TOER 9: Met kleur 2. Hecht aan in een hoek. 1l, *[1 hst, 2l, 1 hst ] in de hoek, 1 hst in de volgende 8 

steken, 1 v in de volgende 8 steken, 1 hst in de volgende 8 steken*, herhaal van * tot * tot aan het 

einde van de toer. Sluit met een hv en hecht af. (104 stn + 4 2l-ruimtes) 

 

TOER 10: Met kleur 5. Hecht aan in een hoek. 1l, *[1 hst, 2l, 1 hst] in de hoek, 1 hst in elk van de 

volgende steken tot aan de volgende hoek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met 

een hv en hecht af. (112 stn + 4 2l-ruimtes) 
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TOER 11: Met kleur 2. Hecht aan in een hoek. 1l, *[1 v, 2l, 1 v] in de hoek. Haak alleen in de achterste 

lussen: 1 v in elk van de volgende steken tot aan de volgende hoek*, herhaal van * tot * tot aan het 

einde van de toer. Sluit met een hv en hecht af. (120 stn + 4 2l-ruimtes) 

 

TOER 12: Met kleur 1. Hecht aan in een hoek. [2l, 1 st, 1l, V-cluster] in de hoek, sla 2 steken over, [V-

cluster, sla 3 steken over] x6, V cluster, sla de steken tot aan de hoek over, *[V-hoekcluster, sla 2 

steken over, [V-cluster, sla 3 steken over] x6, V-cluster, sla de steken tot aan de hoek over*, herhaal 

van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met een hv in het eerste stokje. Hecht af. (7 V-cluster 

langs de zijkant + 4 V-hoekclusters) 
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TOER 13: Met kleur 2. Hecht aan in de steek bovenaan de middelste cluster van een hoek. 1l, *[1 v, 

2l, 1 v] in de hoek, 1 v in elke steek en l-ruimte tot aan de volgende hoek (gebruik 2 v in de 2l-

ruimtes)*, herhaal van * tot *. Sluit met een hv en hecht af. (136 stn + 4 2l-ruimtes) 

 

TOER 14: Keer het werk (je kijkt naar de verkeerde kant). Met kleur 4. Hecht aan in een hoek. 1l, *1 v, 

2l, 1 v] in de hoek, 1 v in de volgende steek, [1 moessteek, 1 v in de volgende 5 steken], herhaal van 

[ tot ] tot er nog 3 steken over zijn, 1 moessteek, 1 v in de laatste 2 steken*, herhaal van * tot * tot aan 

het einde van de toer. Sluit met een hv en hecht af. (144 stn + 4 2l-ruimtes)  
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TOER 15: Keer het werk (je kijkt naar de goede kant). Met kleur 2. Hecht aan in een hoek. 1l, *[1 v, 2l, 

1 v] in de hoek, 1 v in elke steek  tot aan de volgende hoek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van 

de toer. Sluit met een hv en hecht af. (152 stn + 4 2l-ruimtes) 

 

TOER 16: Met kleur 5. Hecht aan in een hoek. 1l, *[1 v, 2l, 1 v] in de hoek, haak alleen in de achterste 

lussen, 1 v in elke steek tot aan de volgende hoek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. 

Sluit met een hv en hecht af. (160 stn + 4 2l-ruimtes)  
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TOER 17: Met kleur 2. Hecht aan in een hoek. Herhaal TOER 16 (168 stn + 4 2l-ruimtes)  

 

TOER 18: Met kleur 3. Hecht aan in een hoek. Herhaal TOER 16. Hecht NIET af. (176 stn + 4 2l-

ruimtes)  
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TOER 19: 1 hv tot in de hoek, 1l, *[1 v, 1l, 1 v] in de hoek, haak door beide lussen, 1 v in elke steek tot 

aan de volgende hoek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met een hv en hecht af. 

(184 stn + 4 2l-ruimtes)  

 

 

 

Kijk op www.hethaakbeest.be/blog voor de andere patronen van de Moogly CROCHET ALONG 

2015! 

 

Alle rechten van het patroon voorbehouden aan Maria van Pattern Paradise -  

www.patternparadise.com  
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