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Bloemen
Begin met de stamper, daarna de meeldraden en als laatste de bloemblaadjes, elk met een 
andere kleur gehaakt. 
Elke toer sluiten met een halve vaste en de toer erna starten met een losse.
1: 6v in een verstelbare ring  /6v
2: 1l – 1dv in elke v /12v
3: 1l – 12v
4: 1l – 4x (1v – 1vm) /8v

De laatste toer van de stamper sluiten met een hv in de kleur van de meeldraden.
5: Herhaal 8x in elke vaste: 1hv – 4l – 1hv – 2l HAAK DIT IN DE VOORSTE LUS VAN DE 8 VASTEN
De toer sluiten met een hv in de kleur van de blaadjes.

Start nu met 1hv in de achterste lus van de dichtst bij zijnde vaste van toer 4. Nu 1hv in de eerst-
volgende 2-losse ketting (aan de voorkant insteken).
Haak 8 x een blaadje als volgt in elke  2l-ketting:
6a:  1L - 2v KEREN
6b: 1l – 2dv 
6c: 1l – 4v
6d: geen l – 2 x 1vm  KEREN
6 e: geen l – 1hv in 2e v – 4hv op de zijkant van dit blaadje terug naar 2l-ketting
6f: 1 hv  in de ACHTERSTE LUS VAN DE VASTEN VAN TOER 4 AAN DE ACHTERKANT VAN HET 
WERK – 1hv in de volgende 2l ketting – HERHAAL 6a in totaal 8 keer
NIET AFHECHTEN





Bloem sluiten aan de achterkant: Keer het gehele werk.
Haal de draad naar de achterkant van de bloem (is nu naar je toe gericht) en haak verder aan 
deze achterkant van de bloem.
Haak 8 vasten in de 8 achterlussen van toer 4 waar ook de hv tussen de bloemblaadjes in ge-
haakt zijn (8v in totaal).
Haak nogmaals 1 toer met 1v op elke v.
Afhechten

STAANDER VOOR DE BLOEMEN
Dit is een soort boekensteun waarop de bloe-
men vastgezet worden. 
Haak de 2 zijkanten als volgt in donkergroen:
1: 15l 
2: 1v in 2e l – 13v
3: 1l – 12v – 1vm 
4: 1l – 1vm (2+3) – 10v
5: 1l – 9v – 1vm
6: 1l – 1vm (2+3) – 7v
7: 1l – 6v – 1vm
8: 1l – 1vm (2+3) – 4v
9: 1l – 5v
10: 1l – 1vm (1+2) – 3v
11: 1l – 4v
12: 1l – 1vm (1+2) – 2v
13: 1l – 3v
14: 1l – 1vm (1+2) – 1v
15: 1l – 1vm 
Afhechten 

Haak voor het tussenstuk een strook met 
zwart:
1: 5l
2: 1v in 2e l – 3v
3 en verder: 1l – 4v 
Zet deze vast zoals beschreven in hoofdstuk 3d 
letters.

BLOEMBLAADJES
1: 8l
2: 1v – 3st – 1 hst – 1v – 1hv – 2l – aan de 
andere kant van de losseketting verder haken 
– 1hv – 1v – 1hst – 3st – 1v – toer sluiten met 
1hv
Voor een klein blad nu afhechten
Voor een groot blad verder met toer 3
3: 1l – 1v – 1dv – 2hst – 1dv – 3hv – 2l – toer 
verder vervolgen aan de andere kant van het 
blaadje – 2hv – 2v – 2hst – 1dv – 1v -  toer 
sluiten met 1hv 
Afhechten


