Hydrangea Square
Happiness with yarn
www.happinesswithyarn.com

Benodigdheden
Durable Double Four - 100% katoen
1 x Blue Grey
1 x Vintage Pink
1 x Linen
1 x Petrol
1 x Agate Green
Haaknaald 5 mm
Stopnaald
Schaar

Afkortingen
Lossen : l
Stokje : stk
Halve vasten : hv
Vasten : v

Om 1 cover van 4 squares te haken voor de voorkant van een kussen gebruikte ik de
bovengenoemde garens, hier houd je nog van over om extra squares te haken of om een
achterkant te haken voor het kussen.
Het patroon is uitgeschreven om één square te haken. Wil je de squares aan elkaar haken
tot een cover of een deken, hou hier dan bij de laatste toer rekening mee.

Dit is een gratis patroon van Happiness with yarn, ontworpen door Mabel Gaiser. Het patroon en foto’s zijn eigendom van
Happiness with yarn en enkel bedoeld voor privégebruik. Het mag niet gekopieerd/gebruikt worden voor commerciële
doeleinden. Happiness with yarn is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon/werkbeschrijving.

Tip: Haak je de square in één kleur dan
hoef je natuurlijk niet na elke toer af te
hechten, dan haak je gewoon door met de
volgende toer.
Bij de toeren die starten met stokjes, start je
altijd met 3 lossen, deze tellen als je eerste
stokje.
Toer 1
magische ring, 3l (telt als 1ste stk) en 11
stokjes in de ring, sluit hv
Toer 2
3l en 1 stk, tussen elke volgende steek 2stk,
herhaal dit rond (totaal 24 stk) sluit hv. hecht af
Toer 3
Haak tussen elke groepje van 2stks van de vorige toer 3 stokjes. (36 stokjes) Sluit met hv.
Hecht af.
Toer 4
tussen elke groep van 3stk van de vorige toer 4 stk. Sluit met hv. Hecht af.
Toer 5
*4v op ieder stk van de vorige toer, 1 lange v om het middelste stk van de 3de toer* , herhaal
*-* sluit met hv. Hecht af.
Toer 6
*Haak 4 stokjes op de lange v van de vorige toer, 2 l*, herhaal *-* rond. Sluit met hv. Hecht
af.
Toer 7
*Haak 5 stk op de 2l van de vorige toer. Haak 2l * Herhaal *-* rond. Sluit met hv. Hecht af.
Toer 8
*3 stk om de 2l van de vorige toer, 2l, 3 stk om de 2l van de vorige toer, 2l. 3 dubbele stk om
de 2l van de vorige toer, 3l en 3 dubbele stk om dezelfde 2l. (Je haakt nu de hoek)* herhaal
*-* en sluit met hv. Hecht af.

Dit is een gratis patroon van Happiness with yarn, ontworpen door Mabel Gaiser. Het patroon en foto’s zijn eigendom van
Happiness with yarn en enkel bedoeld voor privégebruik. Het mag niet gekopieerd/gebruikt worden voor commerciële
doeleinden. Happiness with yarn is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon/werkbeschrijving.

Toer 9
*3 stk om de 2l van vorige toer, 2l, 3stk om de 2l van vorige toer, 2l, 3stk om de 2l van vorige
toer, 2l , haak in de hoek van vorige toer: 2 stk, 1 dubbel stk, 3l, 1 dubbel stk, 2stk. 2l* *-*
herhaal dit rond. Sluit met hv. Hecht af.
Toer 10
Dit is de laatste toer, wil je meerdere squares aan elkaar haken? Haak dan deze toer om je
eerste square, haak de volgende squares via de ‘As you go’ methode. Je kan er ook voor
kiezen om elke bij elke sqaure deze toer er omheen te haken en de squares dan met vasten
aan elkaar te haken.
*3l (telt als 1ste stk), 2 stk om het de 2l van de vorige toer, 1l* haak *-* dit op elke 2l behalve
in de hoeken. Haak in elke hoek 3stk, 2l, 3stk. Sluit met een hv. Hecht af.

Dit is een gratis patroon van Happiness with yarn, ontworpen door Mabel Gaiser. Het patroon en foto’s zijn eigendom van
Happiness with yarn en enkel bedoeld voor privégebruik. Het mag niet gekopieerd/gebruikt worden voor commerciële
doeleinden. Happiness with yarn is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon/werkbeschrijving.

