
 
                                 Ceiling Rose  

Dit is een origineel haakpatroon, ontworpen door Fiona Audain (2018) voor gebruik 

bij de FATW3 CAL.   

 

 

 

Mijn patroon heet “Ceiling Rose”. Toen ik klein was, hield ik er van om op mijn rug op 

de grond te liggen en naar de “Rozen” op het plafond te kijken. Ik groeide op in een 

oude villa waar elke openbare ruimte een plafond rozet had waar de lamp hing. Mijn 

gedachten gingen terug naar mijn kindertijd. Ik hoop dat jij net zoveel plezier hebt om 

dit te maken als ik heb gezwoegd over het ontwerp. 

  

Ik gebruikte een haaknaald 5 ½ en Spotlight garen (ik weet het niet zeker maar ik 

denk dat het een hele dikke 8-draads of een dunne 10-draads garen is!) maar de 

gebruikelijke maat voor dit garen is haaknaald 5 mm. Mijn uiteindelijke grootte is 30 

cm. Het totale stekenaantal is 168 plus 2 l in elke hoek, met 42 steken per kant plus 

2 l in elke hoek. De kleur is “Mid Donkey Brown”. Ik heb drie vierkanten gemaakt in 

verschillende kleuren en gewicht. Ik ga een deken maken met mijn ontwerp. 

Ik denk dat het niveau dat van een zelfverzekerde beginner is. 

 

 

 



Afkortingen 

 

v =   vaste 

hstk =   half stokje 

stk =   stokje 

l =   losse 

hv =   halve vaste 

rv/a =   reliëf vaste achter 

rhstk/a =   reliëf half stokje achter 

rdstk/a =   reliëf dubbel stokje achter 

rstk/v =   reliëf stokje voor 

rdstk/v =   reliëf dubbel stokje voor 

rhv/a =   reliëf halve vaste achter 

 

Speciale steken: 

 

Pc = popcorn = 5  stk in dezelfde steek/ruimte, haal de haaknaald uit de lus, steek 

de haaknaald in de bovenste lussen van het eerste stk, pak de lus op en haal door, 1 

l om te sluiten. De 1 l telt niet als een steek. 

 

Gekruiste rdstk/v = sla de volgende steek over, rdstk/v om de volgende steek, werk 

voor het rdstk/v langs, rdstk/v in de overgeslagen steek. 

 

 

 

1. Maak een magische ring – 3 l (telt als een stk), haak 19 stk in de ring, sluit 

met een hv in de bovenste van de 3 l. Trek de staart aan om de magische ring 

te sluiten. (20 stk)    

                                                                                       

2. 3 l (telt als een stk), stk in dezelfde steek als de 3 l, stk in de volgende steek, 

*2 stk in het volgende stk, stk in het volgende stk** herhaal tussen * en ** nog 

8 keer, sluit met een hv in de bovenste van de begin 3 l. (30 stk) 

  

3. Rhv/a om de 3 l van toer 2, 4 l (telt als rdstk/a), *rdstk/v om het volgende stk, 

2 stk in het volgende stk, rdstk/v om hetzelfde stk waarin de 2 stk gehaakt 

zijn, rdstk/a om het volgende stk** herhaal tussen * en ** nog 9 keer, waarbij 

je het laatste rdstk/a van de laatste herhaling weglaat, sluit met een hv in de 

bovenste van de 4 l. (20 rdstk/v, 20 stk, 10 rdstk/a) 

 

 

 

 

 



4. Hv naar het eerste stk, 3 l (telt als een stk), stk in dezelfde steek als de 3 l, 2 

stk in het volgende stk, rdstk/v om het rdstk/v, sla het rdstk/a over, rdstk/v om 

het rdstk/v, *2 stk in de volgende 2 stk, rdstk/v om het rdstk/v, sla het rdstk/a 

over, rdstk/v om het rdstk/v** herhaal tussen * en ** nog 8 keer, sluit met een 

hv in de bovenste van de 3 l. (20 rdstk/v, 40 stk) 

 

5. Hv naar de tweede van de 2 stk, 3 l (telt als een stk), pc in het volgende stk, 

*stk in het volgende stk, gekruiste rdstk/v over de volgende twee rdstk/v van 

toer 4, stk in de volgende 2 stk, pc in het volgende stk** herhaal tussen * en 

**nog 8 keer, stk in het volgende stk, gekruiste rdstk/v over de volgende twee 

rdstk/v van toer 4, stk in het volgende stk, sluit met een hv in de bovenste van 

de 3 l. (10 pc, 10 gekruiste rdstk/v, 30 stk) 

 

6. Hv naar het stk na de volgende pc, 3 l (telt als een stk), stk in de volgende 4 

steken, stk in de pc, let op dat je die niet maakt in de sluitlosse, *stk in de 

volgende 5 steken, stk in de pc** herhaal tussen * en ** nog 8 keer, sluit met 

een hv in de bovenste van de 3 lossen. (60 stk) 

  

7. 3 l (telt als een stk), stk in de volgende steek, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in de volgende 

steek (hoek gemaakt), 14 stk** herhaal tussen * en ** nog 3 keer, waarbij je 

de laatste 2 stk van de laatste herhaling weglaat, sluit met een hv in de 

bovenste van de 3 l. (72 stk, 4 2-lossenruimtes) 

 

8. 1 l (telt niet als een steek), hstk in dezelfde steek als de 1 l, stk in de volgende 

3 steken, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in de lossenhoekruimte, stk in de volgende 3 

steken, hstk in de volgende 3 steken, v in de volgende 6 steken, hstk in de 

volgende 3 steken, stk in de volgende 3 steken** herhaal tussen * en ** nog 3 

keer, waarbij je 1 hstk in de volgende steek en stk in de volgende 3 steken 

van de laatste herhaling weglaat, sluit met een hv in het eerste hstk. (40 stk, 

24 hstk, 24 v, 4 2-lossenruimtes) 

 

9. 3 l (telt als een stk), stk in de volgende 5 steken, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in de 

lossenhoekruimte, stk in de volgende 6 steken, hstk in de volgende 2 steken, 

v in de volgende 6 steken, hstk in de volgende 2 steken, stk in de volgende 6 

steken** herhaal tussen * en ** nog 3 keer, waarbij je de 6 stk van de laatste 

herhaling weglaat, sluit met een hv in de bovenste van de 3 l. (64 stk, 16 hstk, 

24 v, 4 2-lossenruimtes) 

 

10. 1 l (telt niet als een steek), rv/a in dezelfde steek als de 1 l, rv/a in de 

volgende 7 steken, *(2 v, 2 l, 2 v) in de lossenhoekruimte, rv/a in de volgende 

26 steken** herhaal tussen * en ** nog 3 keer, waarbij je de laatste 8 rv/a van 

de laatste herhaling weglaat, sluit met een hv in de eerste rv/a. (104 rv/a 16 v, 

4 2-lossenruimtes) 

  



11. 1 l (telt niet als een steek), hstk in dezelfde steek als de 1 l, hstk in de 

volgende 9 steken, *(2 hstk, 2 l, 2 hstk) in de lossenhoekruimte, hstk in de 

volgende 30 steken** herhaal tussen * en ** nog 3 keer, waarbij je de laatste 

10 hstk van de laatste herhaling weglaat, sluit met een hv in het eerste hstk.  

(136 hstk, 4 2-lossenruimtes) 

 

12. 3 l (telt als een stk), stk in de volgende 8 steken, rdstk/v om de volgende 

steek, stk in de laatste 2 steken, *(stk, 2 l, stk) in de lossenhoekruimte, stk in 

de volgende 2 steken, rdstk/v om de volgende steek, stk in de volgende 28 

steken, rdstk/v om de volgende steek, stk in de laatste 2 steken** herhaal 

tussen * en ** nog 2 keer, (stk, 2 l, stk) in de lossenhoekruimte, stk in de 

volgende 2 steken, rdstk/v om de volgende steek, stk in de volgende 19 

steken, sluit met een hv in de bovenste van de 3 l. (136 stk, 8 rdstk/v, 4 2-

lossenruimtes) 

  

13. 3 l (telt als een stk), stk in de volgende 8 steken, rdstk/v om het rdstk/v, stk in 

de laatste 3 steken, *(stk, 2 l, stk) in de lossenhoekruimte, stk in de volgende 

3 steken, rdstk/v om het rdstk/v, stk in de volgende 28 steken, rdstk/v om het 

rdstk/v, stk in de laatste 3 steken** herhaal tussen * en ** nog 2 keer, (stk, 2 l, 

stk) in de lossenhoekruimte, stk in de volgende 3 steken, rdstk/v om het 

rdstk/v, stk in de volgende 19 steken, sluit met een hv in de bovenste van de 

3 l. (144 dstk, 8 rdstk/v, 4 2-lossenruimtes) 

 

14. 1 l (telt niet als een steek), rhstk/a om dezelfde steek als de 1 l, rhstk/a om de 

volgende 13 steken, *(2 v, 2 l, 2 v) in de lossenhoekruimte, rhstk/a om de 

volgende 38 steken** herhaal tussen * en ** nog 3 keer, waarbij je de laatste 

14 rhstk/a weglaat, sluit met een hv in het eerste rhstk/a. Hecht af en werk de 

draadeindjes weg. (152 rhstk/a, 16 v, 4 2-lossenruimtes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


