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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 

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 
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*__* – 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 [ ].  

Patroon instructies voor Deel 5: Broche en afwerking 
Broche 

6 l, maak een ring door een hv in de 1e l aan te hechten of 

maak een mr. 

Toer 1.  1 l, haak 12 v in de ring; sluit met een hv in de 1e v. 

[12 v] 

Toer 2. 1 l, v in de 1e steek, *3 l, sla de volgende steek over, 1 

v in de volgende steek * herhaal van * tot * nog 4 keer, 

3 l, sla de laatste steek over, sluit met een hv in de 1e 

v. [6 3-lossenruimtes]  

Opmerking: de vaste steken van toer 2 zijn de basis voor 

toer 4. 

Toer 3. (hv, 1 v, 3 stk, 1 v, hv) in elke 3-lossenruimtes. [6 

bloemblaadjes] 

Toer 4. 1 l, v om de eerste v van toer 2, 5 l, * v om de volgende v van toer 2, 5 l*, herhaal van * tot * 

voor de hele toer en sluit met een hv in de1e steek. [6 5-lossenruimtes] 

Toer 5. (1 stk, 5 dstk, 1 stk) in elke 5-lossenruimtes, hecht aan met een hv in de 1e steek. 

Om de broche te maken gebruik je 3 jeans bloemen met een gehaakte bloem eraan vast gemaakt 

met kralen. Maak de broche vast aan de broche basis die je hebt gekocht. 

Afwerking 

Werk je sjaal af met je gemaakte jeans bloemen, naai als eerste een gehaakte bloem met kralen 

vast in het midden op een jeans bloem. Naai al je bloemen, met de bladeren, op de sjaal, waar jij 

ze mooi vindt staan, of zoals je ziet op de foto. 

 

 

 

Geniet ervan! 

 


