Butterfly Kisses Square

Door Silvana Tabacchi

Gebruikte materialen:
Herrschners garen geschikt voor haaknaald 5 mm:

Aran (Kleur A)
Lavender (Kleur B)
China Blue (Kleur C)
Herrschners 8 Baby Garen geschikt voor haaknaald 5 mm in kleur: Dandelion (Kleur D)
Haaknaald: 5 mm
Steekmarkeerders
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Afkortingen:
l – losse
v – vaste
hv – halve vaste
hstk – half stokje
stk – stokje
rstk/v – reliëfstokje voor
rstk/a – reliëfstokje achter
stkcl– cluster van stokjes
Speciale steken:
Vlindersteek: haak 5 stk om het been van het eerste stk heen van boven naar beneden, 1 l, hv
in de hoek-lossenruimte (Toer 11), 2 l, hv in de lossenruimte (Toer 10), 2 l, hv naast de vorige hv
in toer 11, 1 l, keer je werk om en haak 5 stk om het been van het tweede stk heen van
beneden naar boven.
3 stokjes cluster (3stkcl): (garen omslaan, steek je haaknaald door de lus/steek, garen omslaan
en haal lus op, garen omslaan en haal je haaknaald door 2 lussen) 3 keer, 4 lussen op je
haaknaald, garen omslaan en haal in een keer door alle 4 lussen.
Begin 3 stokjes cluster: 2 l, (garen omslaan, haaknaald in dezelfde steek als de 2 l, garen
omslaan en haal lus op, garen omslaan en haal je haaknaald door 2 lussen) nog 2 keer, 3 lussen
op je haaknaald, garen omslaan en haal in een keer door alle 3 lussen.
5 stokjes cluster (5stkcl): (garen omslaan, steek je haaknaald door de lus, garen omslaan en haal
lus op, garen omslaan en haal door 2 lussen) 5 keer, 6 lussen op je haaknaald, garen omslaan en
haal in een keer door alle 6 lussen.
Kruissteek (Kusjes): sla een steek over, stk in de volgende steek. Haak achter het stk wat je net
hebt gemaakt, stk in de overgeslagen steek, het eerste stk is gekruist voor het tweede stk langs.
Bloemlaadjes: (v, 3 l, 5stkcl, 3 l, v) alles in dezelfde ruimte.
Hints staan in het groen.
Alle eindjes kunnen gelijk bij het afhechten afgewerkt worden of aan het eind.
De 1 l aan het begin van elke toer telt niet als een steek.
Voor de toeren 2 en 3 gebruik je 2 kleuren. Laat de draad meelopen met de steken die je maakt
zodat je draad niet los hangt. Dit geldt niet als je maar 1 kleur gebruikt.
Toer 1 - Gebruik kleur A, maak een magische cirkel. 1 l (telt niet als een steek), haak 16 v in de
magische cirkel. Sluit met een hv in de eerste v, trek de draad strak om de cirkel te sluiten.
Stekenaantal – 16 v
Origineel patroon door Silvana Tabacchi
Januari 2018

Toer 2 – Start met kleur A en wissel de kleuren en steken af tot het eind, 1 l (telt niet als een
steek), hstk (alles in kleur A) in dezelfde steek als de 1 l, verander naar kleur B bij de laatste keer
garen omslaan en haal door om de steek te beëindigen, v (alles in kleur B) in de volgende steek
met kleur B, maar verander weer naar kleur A om de steek te beëindigen zoals hiervoor
beschreven. Wissel de kleuren en steken af tot aan het eind. Kleur A zijn hstk, kleur B zijn v.
Eindig de toer met een v in kleur B en haal door met kleur A, sluit met een hv in het eerste hstk.
Hecht je garen niet af.
Stekenaantal: 16 steken (8 hstk, 8 v)

Toer 3 – haak door met de 2 kleuren en verander steeds van kleur zodat je steeds dezelfde kleur
boven elkaar hebt als in toer 2.
Op de aanhechting met kleur A haak je een begin 3stkcl. In de volgende steek (kleur B) haak je 3
stk, verander naar kleur A als je de laatste keer het garen doorhaalt, *haak een 3stkcl, verander
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van kleur, 3 stk in de volgende steek*, herhaal *-* wissel de kleuren af tot het eind. Sluit met
een hv in het begin 3stkcl met kleur B. Hecht kleur A af maar niet kleur B.
Stekenaantal: 24 stk in kleur B, 8 3stkcl in kleur A die elk als 1 steek telt met een totaal van 32
steken.

Toer 4 – Op de aanhechting, 1 l, (de v van de eerste herhaling wordt gehaakt in dezelfde ruimte
als de 1 l) * v, 3 l, sla 1 steek over* Herhaal * - * tot het einde, sluit met een hv in de begin v.
Hecht niet af.
Stekenaantal: 16 3-lossenruimtes en 16 v

Toer 5 – hv in de eerste 3-lossenruimte, 1 l.*Haak een bloemblaadje (zie Speciale steken) in de
3-lossenruimte, v in de volgende 3-lossenruimte,* herhaal * - * tot het einde, sluit met een hv
in de begin v.
Stekenaantal: 8 Bloemblaadjes en 8 v
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Toer 6 – 1 l, haak in de overgeslagen steken van toer 3, waarbij de bloemblaadjes naar beneden
gevouwen worden richting het midden, * v in de overgeslagen steek, 3 l*, herhaal * - *tot je 16
3-lossenruimtes hebt. Sluit met een hv in de begin v. Hecht kleur B af.
Stekenaantal: 16 3-lossenruimtes, 16 v

Toer 5a – Ga terug naar Toer 5, haak toer 5a als volgt: Gebruik kleur A, haak een staande v in
een willekeurige v in het midden tussen 2 bloemblaadjes. Nu gaan we de bloemblaadjes een
rand geven, * v in de volgende v, 2 v in de volgende 3-lossenruimte, 3 v in de sluitsteek van het
cluster, 2 v in de volgende 3-lossenruimte, v in de volgende 2 v, * herhaal * - * voor alle
bloemblaadjes en v ruimte, waarbij je de laatste v van de laatste herhaling overslaat, sluit met
een hv in de begin v. Hecht af.
Stekenaantal – 80 v

Toer 7 – Met de goede kant naar je toe, hecht kleur C aan met een staande v in een
willekeurige 3-lossenruimte van Toer 6, dat is de eerste 3-lossenruimte tussen 2 bloemblaadjes.
*3 l, v in de volgende 3-lossenruimte tot het einde*, 3 l. Sluit met een hv in de eerste v. Hecht
niet af.
Stekenaantal - 16 3-lossenruimtes, 16 v
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Toer 8 – Ga met hv naar de eerste 3-lossenruimte, 3 l (telt als een stk), (stk, 2 l, 2 stk) in
dezelfde 3-lossenruimte – (hoek gemaakt, en deze zou tussen 2 bloemblaadjes moeten zitten)
*(3 stk in de volgende 3-lossenruimte) 3 keer, (2 stk, 2 l, 2 stk),* herhaal * - * tot het eind
waarbij je de laatste hoek overslaat, sluit met een hv in de bovenste van de eerste 3 l.
Stekenaantal - 9 stk aan elke kant, (2 stk, 2 l, 2 stk in elke hoek)

Toer 9 – Hv in het volgende stk na de aanhechting en in de 2-lossenhoekruimte, 3 l (telt als een
stk), (stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde 2-lossenruimte, *rstk/v om de volgende 2 stk, (hoek stk van toer
8), 9 stk, rstk/v om de volgende 2 stk, (2 stk, 2 l, 2 stk) in de 2-lossenruimte * 4 keer waarbij je
de laatste (2 stk, 2 l, 2 stk) van de laatste herhaling over slaat, sluit met een hv in de bovenste
van de begin 3 l.
Stekenaantal - 13 steken per kant (4 rstk/v en 9 stk), (2 stk, 2 l, 2 stk) in elke hoek

Toer 10 – Hv in het volgende stk en in de 2-lossenhoekruimte, 3 l (telt als een stk), (stk, 2 l, 2
stk) in dezelfde 2-lossenruimte, rstk/v om de volgende 4 steken, 9 stk, rstk/v om de volgende 4
steken, *(2 stk, 2 l, 2 stk), rstk/v om de volgende 4 steken, 9 stk, rstk/v om de volgende 4
steken* herhaal *-* nog twee keer, Sluit met een hv in de bovenste van de 3 l. Markeer elke
hoeklossenruimte met een steekmarkeerder om later een steek op de juiste plaats te maken.
Stekenaantal – 17 steken per kant (8 rstk/v en 9 stk), (2 stk, 2 l, 2 stk) in elke hoek
Toer 11 - Hv in het volgende stk en in de 2-lossenhoekruimte, 5 l (telt als een stk en 2 l), stk in
dezelfde 2-lossenruimte, rstk/v om de volgende 6 steken, 9 stk, rstk/v om de volgende 6 steken,
*(stk, 2 l, stk) in de 2-lossenruimte, rstk/v om de volgende 6 steken, 9 stk, rstk/v om de
volgende 6 steken* herhaal * - * nog twee keer, sluit in de derde l van de 5 l. Hecht kleur C af
(de kanten zijn nu meer rond). Markeer elke hoeklossenruimte met een steekmarkeerder om
later een steek op de juiste plaats te maken.
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Stekenaantal - 21 steken per kant (12 rstk/v en 9 stk), (stk, 2 l, stk) in elke hoek

Toer 12 – Start met kleur A in een willekeurige 2-lossenhoekruimte met een staand stk, (2 l, stk)
in dezelfde ruimte, rstk/a om de volgende 6 steken, rhstk/a (in het laatste Rstk/v), 9 v, rhstk/a,
rstk/a om de volgende 6 steken*, (stk, 2 l, stk) in de 2-lossenhoekruimte, rstk/a in de volgende
6 steken, rhstk/a, 9 v, rhstk/a, rstk/a om de volgende 6 steken, herhaal * - * nog twee keer, sluit
met een hv in het eerste stk. Hecht af.
Stekenaantal – 23 steken per kant (12 rstk/a, 2 rhstk/a, 9 v), (stk, 2 l, stk) in elke hoek

Toer 13 – Start met kleur D met een staande v in het laatste rstk/a voor een hoekstokje,
*vlindersteek (zie Speciale steken), v in de volgende 23 steken langs de volgende kant*, herhaal
*-* nog drie keer waarbij je de laatste v van de laatste herhaling over slaat. Sluit met een hv in
de begin v. Hecht af.
Stekenaantal – 23 v per kant, 4 vlinders, 1 in elke hoek
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Toer 14 - Gebruik kleur C, start met een staande v in de eerste hoek stk van Toer 12 (eerste
vlindervleugel is om het been). *4 l v in de lossenruimte van toer 11 (tussen de 2hv), 4 l, v in het
volgende stk van Toer 12 (tweede vlindervleugel is om het been). v in de volgende 23 v (van
toer 13, eerste steek kan verborgen zijn onder de vleugel), v in het volgende stk van toer 12*,
(eerste vlindervleugel is om het been), herhaal *-* nog drie keer waarbij je de laatste v van de
laatste herhaling overslaat, Sluit met een hv in de eerste v. Hecht af.
Stekenaantal – 25 v per kant, 2 4 l, v in de hoeken

Toer 15 – Start met kleur A met een hv in de hoeklossenruimte van Toer 12 (dit is de achterkant
van de vlindersteek), 4 l (telt als een eerste dstk), haak nog 2 dstk in dezelfde ruimte, stk in de
volgende steek, haak 12 kruisjes (zie Speciale steken) tot de volgende hoek, *3dstk in de ruimte
dit is de achterkant van de vlindersteek, stk in de volgende steek, haak 12 kruisjes tot de
volgende hoek*, herhaal *-* nog twee keer, sluit met een hv in de bovenste van de 4 l. Hecht
af.
Stekenaantal – 12 kruisjes “kusjes” en stk per kant, 3 dstk in elke hoek
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In Toer 16 worden de steken niet in de lussen gehaakt maar tussen de steken. Voor de ”kusjes”
haak je hstk tussen de twee stk.
Toer 16 – Start met kleur C in het tweede dstk in een willekeurige hoek met een staand hstk, (2
l, hstk) in dezelfde hoeksteek. Haak een hstk tussen alle steken, inclusief de ruimte net na de
hoek, (hstk, 2 l, hstk) in het tweede dstk van elke hoekgroep. Sluit met een hv in het eerste hstk.
Stekenaantal – 28 hstk per kant, (hstk, 2 l, hstk) in elke hoek

Toer 17 – hv naar de 2-lossenruimte, 3 l (telt als een stk), (stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde 2lossenruimte (hoek), stk in elk hstk waarbij je de verborgen steek niet mag overslaan. *(2 stk, 2
l, 2 stk) in 2-lossenhoekruimte, stk in elk hstk,* herhaal * - * nog twee keer, sluit met een hv in
de bovenste van de 3 l.
Stekenaantal – 30 stk per kant, (2 stk, 2 l, 2 stk) in elke hoek

Toer 18 – hv naar de 2-lossenhoekruimte. 2 l (telt als een eerste hstk), (hstk, 2 l, 2 hstk) in
dezelfde 2-lossenhoekruimte, sla de verborgen steek over, (dstk in de volgende steek, v in de
volgende steek), zorg ervoor dat het dstk te zien is aan de voorkant als een klein “steentje”,
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herhaal over alle steken, tot de laatste steek, dstk, *(2 hstk, 2 l, 2 hstk) in 2-lossenhoekruimte,
sla de verborgen steek over (dstk, v), herhaal over alle steken tot de laatste steek, dstk,*
herhaal * - * nog twee keer, sluit met een hv in de top van de begin 2 l.
Stekenaantal – 17 dstk, 16 v per kant, (2 hstk, 2 l, 2 hstk) in elke hoek

In Toer 19 haak je aan alle kanten tussen de steken, niet in de lussen.
Toer 19 – hv naar de 2-lossenruimte, 2 l (telt als een eerste hstk), (hstk, 2 l, 2 hstk) in dezelfde 2lossenruimte, 36 hstk, *(2 hstk, 2 l, 2 hstk) in de 2-lossenruimte, 36 hstk* herhaal van * - * nog
twee keer. Sluit met een hv in de bovenste van de begin 2 l, hecht af en werk alle draadjes weg.
Stekenaantal – 36 hstk per kant, (2 hstk, 2 l, 2 hstk) in elke hoek.
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