
SURPRISE! 
Door Betty ten Hove 

 
 

 
 

BENODIGDHEDEN  
Garen geschikt voor haaknaald 5,5 mm – 6,5 mm 
Haaknaald: 5,0 mm 
Voorbeeld gemaakt met 
Kleur A – Sneeuwwit 
Kleur B – Koninklijk blauw 
Kleur C – Elektrisch blauw 
Kleur D – Nachtblauw 
 
STEKENVERHOUDING 
30 X 30 cm 
39 steken en 1-losseruimte per zijde 

 



AFKORTINGEN 

 

L  Losse 
V   Vaste  
Hst  Half stokje 
St  Stokje 
Dst  Dubbel stokje 
Dst/a  Dubbel stokje achter langs 
     

- * tot * Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keren dat vermeld staat. 

Dit is normaal gesproken een herhaling voor de hele zijde en bevat meerdere 

instructies. 

- () – Herhaal de instructies tussen de haakjes het aantal keren dat vermeld staat. Dit 

is een herhaling die meerdere keren per zijde voorkomt. 

- Aantekeningen en tips staan tussen [ ] en zijn schuin gedrukt 

 
INTRUCTIES 
Begin met een magische ring of 5l en sluit met een hv in de 1e l om een ring te krijgen. 
 
Toer 1:  
 
Met kleur A. 3l [telt als 1e st hier en verder in het patroon], 15st in de ring. Sluit de toer met 
een hv in de 3e l van de eerste 3l.  
Aantal steken: 16st. 
 

Toer 2: [Tip: markeer de 1-losseruimtes.]  
 

 Met kleur B, hecht aan met een staande v in een willekeurig st, l, v, OF  

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv in de 1e ruimte tussen de st, l, v in dezelfde 
ruimte, l 

(v in volgende ruimte, l) 15-maal. Sluit de toer met een hv in de 1e v. Knip af en werk de 
draadeinden weg. 
Aantal steken: 16v + 16 1-losseruimtes.  
 
Toer 3:  
 

 Met kleur A, hecht aan met een staand st in een willekeurige 1-losseruimte – 2l – st in 
dezelfde 1-losseruimte, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv in 1-losseruimte, 5l (telt als st en 2l), st in 
dezelfde ruimte 
 

* v in volgende 1-losseruimte, (st – 2l – st) in volgende 1-losseruimte * zevenmaal. V in 
laatste 1-losseruimte. Sluit de toer met een hv in de 3e l van de eerste 5l.  
Aantal steken: 8v + 16st + 16 2-lossenruimtes. 
 

Toer 4:  
 

 Met kleur C, hecht aan met een staand st in een willekeurige 2-lossenruimte, (st – 2l – 
2st) in dezelfde ruimte, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv in 2-lossenruimte, (3l – st – 2l – 2st) in 



dezelfde ruimte 
 

* v in volgende v, (2st – 2l – 2st) in volgende 2-lossenruimte * zevenmaal. V in laatste v. 
Sluit de toer met een hv in de 3e l van de eerste 3l.  
Aantal steken: 32st + 8v + 8 2-lossenruimtes. 
 

Toer 5:  
 

 Met kleur B, hecht aan met een staand st in een willekeurige 2-lossenruimte, (2st – 2l – 
3st) in dezelfde ruimte, OF  

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv in 2-lossenruimte, (3l – 2st – 2l – 3st) in 
dezelfde ruimte.  

* v in v, (3st – 2l – 3st) in volgende 2-lossenruimte * zevenmaal. V in laatste v. Sluit de toer 
met een hv in de 3e l van de eerste 3l.  
Aantal steken: 48st + 8v + 8 2-lossenruimtes. 
 

Toer 6: [Tip: markeer de 1-losseruimtes.] 
 

 Met kleur C, hecht aan met een staande v in het 1e st van een willekeurige 3st-2l-3st 
groep [blad], v in volgende 2 steken, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, l, v in dezelfde steek, v in volgende 2 steken.  
 
* (v – l – v) in 2-lossenruimte, 7v * zevenmaal, (v – l – v) in volgende 2-lossenruimte, v in 
laatste 4 steken. Sluit de toer met een hv in de 1e v.  
Aantal steken: 72v, 8 1-losseruimtes. 
 

Toer 7: in v van toer 6 die boven de vaste van toer 5 ligt, 
 

 Met kleur A, hecht aan met een staand st, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv, 3l  
 

* 4l, sla 4v over, v in 1-losseruimte boven blad, 4l, sla 4v over, st in volgende v * 
zevenmaal, 4l, sla 4v over, v in 1-losseruimte boven blad, 4l. Sluit de toer met een hv in de 
3e l van de eerste 3l of in het staande st. 
Aantal steken: 8st, 8v, 16 4-lossenruimtes. 
 
Toer 8: 
 
Met kleur A, 2l in dezelfde steek als waarin je de vorige toer gesloten hebt [telt als hst],  
* 3hst in 4-lossenruimte, hst in v, 3st in volgende 4-lossenruimte, (2dst – 2l – 2dst) in st 
[hoek gemaakt], 3st in 4-lossenruimte, hst in v, 3hst in volgende 4-lossenruimte, hst in st *. 
Herhaal van * tot * driemaal. Laat bij de laatste herhaling het laatste hst weg. Sluit de toer 
met een hv in de 2e l van de eerste 2l.  
Aantal steken langs iedere zijde: 19 steken: 4dst, 6st, 9hst, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 16dst, 24st, 36hst, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 9:  
 
Met kleur A, 3l in dezelfde steek als waarin je de vorige toer gesloten hebt, * 9st, (2dst – 3l 
– 2dst) in 2l-hoekruimte, st in volgende 10 steken *. Herhaal van * tot * driemaal. Laat bij 
de laatste herhaling het laatste st weg. Sluit de toer met een hv in de 3e l van de eerste 3l. 
Hecht af en werk de draadeinden weg [zelfs als je met dezelfde kleur verder gaat]. 



Aantal steken langs iedere zijde: 19st, 4dst, 1 3l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 74st, 16dst, 4 3l-hoekruimtes.  
 

Toer 10:  
 
Met kleur D of met dezelfde kleur, begin in een willekeurige hoekruimte, hecht aan met 
een staande v, (2l – v) in dezelfde ruimte, * v in volgende 23 steken. (v – 2l –v) in 
hoekruimte *. Herhaal van * tot * driemaal. Laat bij de laatste herhaling de steken in de 
hoekruimte weg. Sluit de toer met een hv in de 1e v.  
Aantal steken langs iedere zijde: 25v, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 100v, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 11:  
 

 Met kleur C, hecht aan het een staand hst in een willekeurige hoekruimte, (2l – hst) in 

dezelfde ruimte, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv in de hoekruimte, 4l [tel als hst + 2l], hst in 
dezelfde ruimte,  
 

* hst in volgende 25 steken, (hst – 2l – hst) in hoekruimte * driemaal, hst in volgende 25 
steken. Sluit de toer met een hv in de 2e l van de eerste 4l.  
Aantal steken langs iedere zijde: 27 hst, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 108 hst, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 12:  
 

 Met kleur A, hecht aan met een staand st in een willekeurige hoekruimte, (2l – st) in 
dezelfde ruimte, OF 

 Als je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de hoekruimte, 5l [tel als st + 2l], st in 
dezelfde ruimte 

 
* (l, sla volgende st over, st in volgende steek) 13-maal, l, sla laatste steek over, (st – 2l – 
st) in hoekruimte *. Herhaal van * tot * driemaal. Laat bij de laatste herhaling de steken in 
de hoekruimte weg. Sluit de toer met een hv in de 3e l van de eerste 5l.  
Aantal steken langs iedere zijde: 15st, 14 1-losseruimtes, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 60st, 56 1-losseruimtes, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 13:  

 Met kleur C, hecht aan met een staand hst in een willekeurige hoekruimte, (hst – 2l – 
2hst) in dezelfde ruimte, OF 

 Als je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de hoekruimte, (2l – hst – 2l – 2hst) in 
dezelfde ruimte 

* (2hst in elke 1-losseruimte) 14-maal, (2hst – 2l – 2hst) in hoekruimte *. Herhaal van * tot 
* driemaal. Laat bij de laatste herhaling de steken in de hoekruimte weg. Sluit de toer met 
een hv in de 2e l van de eerste 2l. Knip af en werk de draadeinden weg.  
Aantal steken langs iedere zijde: 32hst, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 128hst, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 14:  
 

 Met kleur D, hecht aan met een staande v in een willekeurige hoekruimte, (2l – v) in 



dezelfde ruimte, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv naar de hoekruimte, (l – v – 2l – v) in dezelfde 
ruimte 

 
* v in volgende 32 steken, (v – 2l – v) in hoekruimte *. Herhaal van * tot * driemaal. Laat bij 
de laatste herhaling de steken in de hoekruimte weg. Sluit de toer met een hv in de 1e v.   
Aantal steken langs iedere zijde: 34v, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 136v, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 15:  
 

 Met kleur A, hecht aan met een staand st in een willekeurige hoekruimte, (st – 2l – 2st) 
in dezelfde ruimte, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv in de hoekruimte, (3l – st – 2l – 2st) in 
dezelfde ruimte 

 
* sla de eerste verborgen steek over, st in volgende 33 steken, (2st – 2l – 2st) in 
hoekruimte *. Herhaal van * tot * driemaal. Laat bij de laatste herhaling de steken in de 
hoekruimte weg. Sluit de toer met een hv in de 3e l van de eerste 3l.  
Aantal steken langs iedere zijde: 37st, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 148st, 4 2l-hoekruimtes. 
 
Toer 16:  
 

 Met kleur D, hecht aan met een staand dst in een willekeurige hoekruimte, (2l – dst) in 
dezelfde ruimte, OF 

 Als je verder gaat met dezelfde kleur, hv naar de hoekruimte, (6l – dst) in dezelfde 
ruimte [6l telt als dst + 2l],  

 
* dst/a in volgende 37 steken, (dst – 2l – dst) in hoekruimte *. Herhaal van * tot * driemaal. 
Laat bij de laatste herhaling de steken in de hoekruimte weg. Sluit de toer met een hv in 
de 4e l van de eerste 6l. Knip af en werk draadeinden weg.  
Aantal steken langs iedere zijde: 37dst/a, 2dst, 1 2l-hoekruimte. 
Aantal steken totaal: 148dst/a, 8dst, 4 2l-hoekruimtes. 
 

Als je los haakt, kun je de laatste toer met st/a of hst/a haken. 

Als je vierkant te klein is, kun je altijd een toer v, hst of st extra haken. 

 

 

 

 

Met dank aan Betty Pintado-Diaz en Lynda Hernandez voor alle hulp! 


