
After the rain doily 

Ontworpen door Lorna Tisdall 

 

 *Disclaimer: Gelieve dit patroon niet aan te passen of uit te delen zonder toestemming van de 

designer. Het verkopen van dit gratis patroon is verboden. 
 

Uiteindelijke grootte: Ongeveer 26,7 cm doorsnede 

Garen geschikt voor haaknaald 1,65 mm 

 

Het patroon is geschreven voor 1 kleur, maar de kleurwisseling zoals in de foto, staan na het 

patroon. 

 

Gebruikte steken/afkortingen 
 

hv: halve vaste 

v: vaste 

l: losse 

Beg: Beginnend 

st: stokje 

l – ruimte: losse ruimte 

 

Speciale steken 
 

Begin schelp: 3l, 1 st, 2l, 2 st in de aangegeven ruimte 

Schelp: 2 st, 2l, 2 st in de aangegeven ruimte 

De 3l in het begin tellen als 1 st 



 

Patroon 
 

6l, maak een hv in de eerste l om de ring te sluiten 

 

Toer 1 (Juiste kant) 
 

3 l, 2 st, 2 l, 1 st, 2l 

(3 st, 2 l, 1 st, 2 l) 3 keer  in de ring. 

Hv in de bovenste van de eerste 3 l (16 st) 

Toer 2 

3 l, st in de volgende 2 st, ( 2l, 1 st in de volgende 2-lossenruimte) tweemaal. 2 l 

*3 st in de volgende 3 st, (2 l, st in de volgende 2-lossenruimte) tweemaal, 2l.* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l (20 st) 

Toer 3 

3l, st in de volgende 2 st, 2 l, 1 st in de volgende 2-lossenruimte, 2 l, 3 st in de volgende 2-

lossenruimte, 2 l, 1 st in de volgende 2-lossenruimte, 2l 

*3 st in de volgende 3 st, 2 l, 1 st in de volgende 2-lossenruimte, 2 l, 3 st in de volgende 2-

lossenruimte, 2 l, 1 st in de volgende 2-lossenruimte, 2 l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l (32 st) 

Toer 4 

Herhaal Toer 2 

Toer 5 

hv in het volgende st, 5l (= beg st + 2l), sla het volgende st over, (1 st in de volgende 2-

lossenruimte, 2l) 3 keer 

* Sla het volgende st over, 1 st in het volgende st, sla het volgende st over, 2l, st in de volgende  

2-l -ruimte (3 keer), 2l * 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de 3de van de eerste 5l (32 st) 

Toer 6 

3l, 3 st in de volgende 2-lossenruimte, st in het volgende st, 2l 

* sla de volgende 2-lossenruimte over, st in het volgende st, 3st in de volgende 2-lossenruimte, st in 

het volgende st, 2l * 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

DRAAI JE WERK OM 

 



Toer 7 (Achterkant) 

3 l, 3 st in de volgende 2-lossenruimte, st in het volgende st, 3 l 

* Sla de volgende 3 st over, st in het volgende st, 3 st in de volgende 2-lossenruimte, st in het 

volgende st, 3l * 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

DRAAI JE WERK OM 

Toer 8 (Goede kant) 

3 l, 4 st in volgende 3-l -ruimte, st in het volgende st, 3l 

* Sla de volgende 3 st over, st in het volgende st, 4 st in de volgende 3-l-ruimte, st in het volgende st, 

3l * 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 9 

3 l, st in het volgende st, 3 l, sla de volgende 2 st over, st in de volgende 2 st, 3l 

* st in de volgende 2 st, 3l, sla de volgende 2 st over, st in de volgende 2 st, 3 l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 10 

hv in het volgende st en de l-ruimte, 3l, 1 st, 2 l, 2 st allemaal in dezelfde 3-l-ruimte (Begin schelp), 

2l 

* 2 st, 2l, 2 st in de volgende l-ruimte (Schelp), 2 l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 11 

hv in het volgende st en de volgende l-ruimte, 3l, Begin schelp in de 2-lossenruimte, 2l, v in de 

volgende 2-lossenruimte, 2l 

*Schelp in de volgende l-ruimte, 2l, v in de volgende l-ruimte, 2l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 12 

hv in het volgende st en de l-ruimte, Begin schelp in dezelfde l-ruimte 

(2l, v in de 2-lossenruimte) tweemaal, 2l 

*Schelp in de volgende 2-lossenruimte, (2l, v in de volgende 2-lossenruimte) tweemaal, 2l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

 



Toer 13 

hv in het volgende st en de l-ruimte, Begin schelp in de volgende l-ruimte 

3l, sla de volgende 2-lossenruimte over, v in de volgende 2-lossenruimte, sla de volgende 2-

lossenruimte over, 3l 

*Schelp in de volgende 2-lossenruimte, 3l, sla de volgende 2-lossenruimte over, v in de volgende 2-

lossenruimte, sla de volgende 2-lossenruimte over, 3l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 14 

hv in het volgende st en de l-ruimte, 3l, 2 st in dezelfde l-ruimte 

(3l, v in de volgende 3-l-ruimte) tweemaal, 3l 

*3 st in de volgende 2-lossenruimte, (3l, v in de volgende 3-l-ruimte) tweemaal, 3l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 15 

hv in het volgende st, 3l, 2 st in hetzelfde st 

5 l, sla het volgende st en de 3-l-ruimte over, v in de volgende 3-l-ruimte, sla de volgende l-ruimte 

over, 5 l 

*Sla het volgende st over, 3 st in het volgende st, 5 l, sla het volgende st en de 3-l-ruimte over, v in 

de volgende 3-l-ruimte, sla de volgende l-ruimte over, 5 l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de bovenste van de eerste 3l 

Toer 16 

1 l, v in het volgende st, sla het volgende st over, 10 l 

*Sla het volgende st over, v in het volgende st, sla het volgende st over, 10 l* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de eerste v 

Toer 17 

1 l, v in hetzelfde st, (5 v, 3l, 5 v) in de l-ruimte 

*v in de volgende v, (5 v, 3l, 5 v) in de l-ruimte* 

Herhaal van * tot * tot je volledig rond bent. 

Hv in de eerste v 

Hecht af. 

 

 



Optie Kleurwisseling 

Om de regenboogkleuren te krijgen als in het voorbeeld, verander als volgt van kleur 

5 toeren van kleur A (zilver)  

2 toeren van kleur B (violet)  

2 toeren van kleur C (delfts blauw)  

2 toeren van kleur D (munt groen)  

2 toeren van kleur E (licht geel)  

2 toeren van kleur F (perzikkleur)  

2 toeren van kleur G (zacht roze)  

 

 

 


