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You Are My Sunshine 
Christine Bumgarner 

Deel 1 

Steken en afkortingen 

l losse(n) s ste(e)k(en) 
st stokje l-ruimte, r losse(n)ruimte 
rdst/v reliëf dubbelstokje/voor ov overslaan 
hst half stokje hv halve vaste 
pop popcorn v vaste 
t toer(en) dst dubbelstokje 
  omsl omslaan 
 
* * Herhaal de instructies tussen de sterretjes het opgegeven aantal keer. Meestal 
is dit een herhaling voor een hele zijkant en bestaat het uit meerdere instructies. 

( ) Herhaal de instructies tussen de haakjes het opgegeven aantal keer. Dit is een 
herhaling op een lager niveau. 

[ ] Hints en notities om je te helpen staan tussen vierkante haakjes en in een paars, 
schuingedrukt lettertype. 

Speciale steken 

V-steek = om een V-steek te maken, haak je (1 st,1 l,1 st) in de aangegeven s.  

Popcorn (pop) = Maak een 5-st popcorn zodat hij aan de voorkant van je werk eruit 
komt: Maak 5 st in dezelfde s. Haal de lus van je haaknaald en steek je haaknaald 
van voren naar achteren, onder de 2 lussen door van het eerste st van de groep. 
Haal de lus op en trek deze door de s. 1 l om de pop te sluiten nadat de lus door 
de steek gehaald is. Deze l telt niet mee voor het aantal s.  
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Patroonbeschrijving  

4 l, 1 hv in de eerste l om een ring te vormen [of maak een magische ring]. 

Toer 1.  3 l [= 1 st], 9 st in de ring. Hv in de 3de l van de beginlossen.  
Stekenaantal: 10 st 
 
Toer 2.  Hv in de ruimte tussen de volgende s, 3 l [= 1 st], 1 st in dezelfde ruimte, 
2 st tussen alle st van de vorige t 1. [NIET in de stokjes zelf]. Hv in de 3de l van de 
3 beginlossen. Stekenaantal: 20 st 
 
Toer 3.  3 l [= 1 st], 1 st in dezelfde s, *2 l, volgende s ov, 2 st in de volgende s. * 
Herhaal van * tot * NOG 8 keer, laatste s ov, 2 l. Hv in de 3de l van de 3 beginlossen. 
Stekenaantal: 20 st, 10 2-l-ruimtes 
 
Toer 4.  3 l [= 1 st], st in de volgende s, *1 l, pop in de 2-l-ruimte, 1 l, st in de 
volgende 2 s* Herhaal NOG 8 keer, 1 l, pop in de 2-l-ruimte, 1 l. Hv in de 3de l van de 
3 beginlossen. Stekenaantal: 20 st, 10 pop, 20 1-l-ruimtes 

 
Toer 5.  3 l [= 1 st], st in de volgende s, *rdst/v om de volgende pop van t 4, st in 
de 1-l-ruimte rechts van de pop achter het rdst/v dst je net hebt gemaakt, st in de 
volgende 1-l-ruimte, rdst/v om dezelfde pop waar het vorige rdst/v is gemaakt,** 
st in de volgende 2 s. * Herhaal van * tot * NOG 8 keer, herhaal van * tot ** NOG 1 
keer. Hv in de 3de l van de 3 beginlossen. Stekenaantal: 40 st, 20 rdst/v 
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Toer 6.  2 l [= 1 hst], hst in iedere volgende s. Hv in de 2de l van de 2 beginlossen. 
Stekenaantal: 60 hst 

 
Toer 7.  Hv in de volgende s, 3 l [= 1 st], * rdst/v om het volgende rdst/v van t 5, 
st in de s achter het zojuist gemaakte rdst/v, st in de volgende 4 s, rdst/v om het 
rdst/v beneden in t 5,** st in de volgende s.* Herhaal van * tot * NOG 8 keer, 
herhaal van * tot ** NOG 1 keer. Hv in de 3de l van de 3 beginlossen. Stekenaantal: 
60 st, 20 rdst/v 
 
Toer 8.  Herhaal t 6. Stekenaantal: 80 hst 
 
Toer 9.  2 l [= 1 hst], * 2 rdst/v samenhaken [1 rdst/v gemaakt tot aan de 
laatste twee lussen op de haaknaald om rdst/v beneden in t 7, 1 rdst/v, gemaakt 
tot aan de laatste twee lussen op de haaknaald om het volgende rdst/v beneden 
in t 7, omsl en haal door alle 3 de lussen om een 2 rdst/v samengehaakt te maken], 
hst in de s achter de 2 rdst/v samengehaakt, hst in de volgende 7 s* [8hst tussen 
deze 2 2 rdst/v samengehaakt]. Herhaal van *tot * NOG 9 keer, sla het laatste hst 
in de laatste herhaling over. Hv in de 2de l van de 2 beginlossen. Stekenaantal: 80 
hst, 10 2 rdst/v samengehaakt 
 
Toer 10.  5 l, [= 1 st + 2 l] *pop in de volgende s [deze s zal de 2 rdst/v 
samengehaakt zijn], volgende s ov, 1 l, st in de volgende 2 s, volgende s ov, V-steek 
in de volgende s, volgende s ov,**, st in de volgende 2 st, 2 l. * Herhaal van * tot * 
NOG 8 keer, herhaal van * tot ** NOG 1 keer, st in de volgende s. Hv in de 3de l van 
de 5 beginlossen. Stekenaantal: 10 pop, 40 st, 10 V-steken 

 

Toer 11.  3 l [= 1 st], *st in de volgende 2-l-ruimte, 2 st in pop, st in de volgende 1-
l-ruimte, st in de volgende s, volgende 2 s ov [de tweede overgeslagen s is het 
eerste st van de V-steek], 5 st in de 1-l-ruimte van de V-steek, volgende 2 s ov [de 
eerste overgeslagen s is het tweede st van de V-steek] **, st in volgende s. * 
Herhaal van * tot * NOG 8 keer, herhaal van * tot ** NOG 1 keer. Hv in de 3de l van 
de 3 beginlossen. Stekenaantal: 60 st, 10 (5-st-groepje) 
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Toer 12.  3 l [= 1 st], st in de volgende 6 s, *volgende s ov, (1 st, 2 l, 1 st) in de 
volgende s ** [Dit zou de middelste s van het 5-st-groepje van t 11 moeten zijn], 
volgende s ov, st in de volgende 8 s. * Herhaal van * tot * NOG 8 keer, herhaal van 
* tot ** NOG 1 keer, volgende s ov, st in de volgende s. Hv in de 3de l van de 3 
beginlossen. Stekenaantal: 100 st, 10 2-l-ruimtes 

 

Toer 13.  1 l, v in dezelfde s, v in iedere volgende s en 3 v in iedere 2-l-ruimte. Hv 
in de eerste v. Stekenaantal: 130 v 

 

Toer 14.  1 l, v in dezelfde s, v in de volgende 8 s, *2 v in de volgende s** [de 
middelste s van de 3 v gemaakt in de 2-l-ruimte van t 13], v in de volgende 12 s,* 
Herhaal van * tot * NOG 8 keer, herhaal van * tot ** NOG 1 keer, v in de volgende 
3 s. Hv in de eerste v. Stekenaantal: 140 v 

 

Toer 15.  1 l, v in dezelfde s, v in de volgende 9 s, *1 l, v in de volgende 14 s.* 
Herhaal van * tot * NOG 8 keer, v in de volgende 4 s. Hv in de eerste v. 
Stekenaantal: 140 v, 10 1-l-ruimtes 

 

Toer 16.  1 l, v in dezelfde s, v in iedere volgende s en 2 v in iedere 1-l-ruimte. Hv 
in de eerste v. Stekenaantal: 160 v 


