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Jeans Flower Sjaal  
Part – 4: Gehaakte bloemen en bladeren 
Copyright: Lucilla Alfano, 2017.   
Alle rechten voorbehouden. 
Door: Lucilla op https://www.facebook.com/luluamigurumi/ 
 

  

Materialen 
• Garen:  Een mix van diverse katoenen garens om de bloemen te haken. De ontwerpster 

gebruikte katoen “Alize cotton gold” (Elena Regina wool). 

• Haaknaald 4.5 mm of een haaknaald die bij je uitgekozen garen hoort om de afmetingen 

te krijgen. 

• Opmerkingen:

o Kralen en de basis voor de 

broche. De ontwerpster 

gebruikte kralen en broche 

van “Gioie e colori” 

o Borduurgaren 

o Naaigaren  

o Naald om de uiteinden weg te 

werken 

https://www.facebook.com/luluamigurumi/
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o Naainaald  o Kralennaald

Afkortingen 
mr magische ring hstk half stokje t toer hv halve vaste 

l 

dstk 

lossen 

dubbelstokje 

 

stk stokje v vaste st Steken 

        

        

*__* – Herhaal de instructies die tussen de asterisken staan, het aantal keer dat is opgegeven. 

(__) – Herhaal de instructies die tussen de haakjes staan, het aantal keer dat is opgegeven. 

Aantekeningen en steken aantal zijn in het paars en cursief gedrukt en staan tussen [ ].  

Speciale steek 
Halfvasten aan de bovenkant: Hier is een link voor de Surface slip stitch. 

Patroon instructies voor Deel 4: Gehaakte bloemen en bladeren 
De bloemen zijn in continu doorgaande toeren gehaakt zonder een hv aan het eind van de toer 

(zoals in amigurumi) 

• Roze kralen bloem 
Toer 1. 8 v in een mr [8 v] 

Toer 2. 2 v in elke v. [16 v] 

Toer 3. *1 v in de eerste steek, 2 v in de volgende * herhaal van * 

tot * in de hele toer. [24 v] 

Toer 4. *v, 1 l, sla 1 steek over * herhaal van * tot * in de hele 

toer, hecht af met een hv en werk de uiteinden weg.  

 

 

• Fuchsia kralen bloem 

Toer 1. 2 l, 11 hstk in een mr. [12 hst] 

Toer 2. *1 v, 3 l, sla de volgende steek over * herhaal van * tot * 

in de hele toer. [6 3 lossenruimtes] 

Toer 3. (1 v, 4 st, 1 v) in elke 3 lossenruimtes. [6 bloemblaadjes]  

 

 

 

 

http://www.lillabjorncrochet.com/2015/05/surface-crochet-makes-difference.html
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• Groene kralen bloem 

Toer 1. 6 v in mr [6 v] 

Toer 2. 2 v in elke v [12 v] 

Toer 3. *1 v in de eerste steek, 2 v in de volgende steek. * Herhaal 

van * tot * in de hele toer. [18 v] 

Toer 4. *4 l, 3 dstk in dezelfde steek, 4 l, v in de volgende 2 steken. 

* Herhaal van * tot * in de hele toer. [6 bloemblaadjes] 

 

 

• Grote kralen bloem (maak er 2) 
Toer 1. 1 l, 16 v in mr. [16 v] 

Toer 2. (2 v in elke v) in de hele toer. [32 v] 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Blad 

14 l, 1 v in de 2e l vanaf je haaknaald, hstk in de volgende 2 steken, stk in de volgende 2 steken, 

dstk in de volgende steek, 3 dstk in de volgende steek, dstk in de volgende steek, stk in de 

volgende 2 steken, hstk in de volgende 2 steken en 3 v in de laatste overgebleven steken.  

Ga verder met haken op de vrije lussen aan de andere kant van de lossenketting: hstk in de 

volgende 2 steken, stk in de volgende 2 steken, dstk in de volgende steek, 3 dstk in de volgende 

steek, dstk in de volgende steek, stk in de volgende 2 steken, hstk in de volgende 2 steken, v in 

de laatste steek. Halfvasten aan de bovenkant langs de middenlijn en om de buitenkant van het 

blad. 

 

 

Volgende keer Deel 5: Broche en afwerking! 

 


