
Muizenberg Square 
Ontworpen door Lana Ignjatović 
 
Materialen: 
Garen geschikt voor haaknaald 5 mm 
5mm haaknaald 
Gebruikt garen: Kartopu No.1 Anti-Pilling 
Wit 
Blauw 
Rood 
Geel 
Groen 
Er is een schema aan het einde van het patroon om de kleurenvolgorde aan te geven, 
mocht je deze willen gebruiken. 
 
Afkortingen:  
L – losse 
St – steek/steken 
Hstk – half stokje 
Hv – halve vaste 
V.l. – voorste lus 
A.l. – achterste lus 
V – vaste 
Stk – stokje 
3Stk-samen – haak 3 stokjes samen 
Dstk – dubbelstokje 
Rstk/a – reliëf stokje achter 
Rhstk/a – reliëf half stokje achter 
Rv/a – reliëf vaste achter 
Rstk/v – reliëf stokje voor 
 
Patroon: 
Toer 1: Haak magische ring. 1l (telt niet als st). 12hstk in magische ring. Sluit met hv in 
bovenkant van 1l. Hecht af. (12hstk) 
 
Toer 2: Start in dezelfde st als laatste hv van de vorige toer. Werk deze toer in v.l. en start 
met een staand hstk. Maak v.l. 2hstk in elke steek rondom. Sluit met een hv in staand hstk. 
Hecht af. (24hstk) 
 
Toer 3: Start in dezelfde st als laatste hv van de vorige toer. Begin met een staand hstk. *1 
hstk, 2hstk in volgende st.* Herhaal van * tot * rondom. Sluit met een hv in staand hstk. 
Hecht af. (36hstk) 
 
Toer 4: Start in dezelfde st als laatste hv van de vorige toer. Werk deze toer in a.l. Begin 
met een staand hstk. * a.l. hstk in volgende 2 st, 2a.l. hstk in volgende st.* Herhaal van * tot * 
rondom. Sluit met een hv in staand hstk. Hecht af. (48hstk) 
 
Toer 5: Werk deze toer alleen in de 3e lus. Start in dezelfde st als laatste hv van de vorige 
toer. Begin met een staand hstk. 1hstk in de derde lus van elke st rondom. Sluit met een hv 
in staand hstk. Hecht af. (48hstk) {Als je werk begint samen te trekken in deze toer, maak je 
dan geen zorgen, de volgende toer corrigeert dit.}  
 



Toer 6: Werk deze toer alleen in de achterste en derde lussen. Start met een staand *3stk-
samen over de volgende 3st, 3l*. Herhaal van * tot * rondom. Sluit met een hv in de 
bovenkant van de eerste 3stk-samen. Hecht af. (16 3stk-samen, 16 3-lossenruimten) 
 
Toer 7: Begin met een staand stk. 2stk in dezelfde st als de hv. *3stk in de 3-lossenruimte, 
2stk in de volgende st. * (Dit moet op de bovenkant van de 3stk-samen zijn) Herhaal tot het 
einde, sla laatste 2stk over. Sluit met een hv in staand stk. Ga verder met zelfde garen. 
(80stk) 
 
Toer 8: 4l (telt als 1dstk).  Werk deze toer in de a.l. 1dstk in dezelfde st.  2l. *2dstk in 
volgende st. 1stk in volgende 3 st. 1hstk in volgende 3 st. 1v in volgende 6 st. 1hstk in 
volgende 3 st. 1stk in volgende 3 st. 2dstk in volgende st. 2l.* Herhaal van * tot * rondom, sla 
de laatste 2dstk en 2l over. Sluit met een hv in bovenkant van 4l. Hecht af. (88 st, 4 2-
lossenruimten) 
 
Toer 9: Begin met een staand stk. (2stk, 2l, 2stk) in 2-lossenruimte. *Rstk/a in de volgende 5 
st, rhstk/a in de volgende 3 st, rv/a in de volgende 6 st, rhstk/a in de volgende 3 st, rstk/a in 
de volgende 5 st. (2stk, 2l, 2stk) in de  2-lossenruimte.* Herhaal van * tot * rondom, sla de 
laatste (2stk, 2l, 2stk) over. Hv in de bovenkant van 3l. Hv in de volgende st, hv in de 2-
lossenruimte. (104 st) 
 
Toer 10: [3l (telt als stk), 1stk, 2l, 2stk] in de 2-lossenruimte. *(a.l. stk in volgende st 
(verborgen st), v.l. stk in volgende st) herhaal 4 keer. Rstk/a in volgende 2 st. Rstk/v in 
volgende 2 st. Rstk/a in volgende 2 st. (v.l. stk in volgende st, a.l. stk in volgende ) herhaal 4 
keer. (2stk, 2l, 2stk) in 2-lossenruimte.* Herhaal van * tot * rondom, sla de laatste (2stk, 2l, 
2stk) over. Sluit met een hv in bovenkant van 3l. Hecht af. (120 st) 
 
Toer 11: Begin met staande st. (2stk, 2l, 2stk) in de 2-lossenruimte. *(rstk/a in volgende st, 
rstk/v in volgende st) herhaal 5 keer. rstk/a in volgende 2 st. rstk/v in volgende 2 st. rstk/a in 
volgende 2 st. (rstk/v  in volgende st, rstk/a in volgende st) herhaal 5 keer. (2stk, 2l, 2stk) in 
2-lossenruimte.* Herhaal van * tot * rondom, sla laatste (2stk, 2l, 2stk) over.  Hv in staand 
stk. Hecht af. (136 st) 
 
Toer 12: Begin met staande st. (2stk, 2l, 2stk) in de 2-lossenruimte. *Hstk in volgende st, v 
in volgende st, sla volgende 2 st over, (6stk in volgende st, sla volgende 2 st over, v in 
volgende st, sla volgende 2 st over) herhaal eenmaal. 3stk in elk van de volgende 2 stk, (sla 
volgende 2 st over, v in volgende st, sla volgende 2 st over, 6stk in volgende st) herhaal 
eenmaal.  Sla volgende 2 st over, v in volgende st, hstk in volgende st. (2stk, 2l, 2stk) in 2-
lossenruimte*. Herhaal van * tot * rondom, sla laatste (2stk, 2l, 2stk) over. Hv in staande stk. 
Hecht af. (168 st) 
 
Toer 13: Werk deze ronde in de a.l. Begin met een staande st. (2hstk, 2l, 2hstk) in de 2-
lossenruimte. *a.l. hstk in volgende 2 st, a.l. 1 stk in volgende st. (Sla v over. A.l. stk in 
volgende st, a.l. hstk in volgende st, a.l. v in volgende 2 st, a.l. hstk in volgende st, a.l. stk in 
volgende st) herhaal vier keer. Sla v over, a.l. stk in volgende st, a.l. hstk in volgende 2 st, 
(2hstk, 2l, 2hstk) in 2-lossenruimte.* Herhaal van * tot * rondom, sla laatste (2hstk, 2l, 2hstk) 
over. hv in staand hstk. Hecht af. (160 st) 
 
Toer 14: Begin met staande st. (v, 2l, v) in 2-lossenruimte. *1v in elk van de volgende 40 st. 
(v, 2l, v) in de 2-lossenruimte* herhaal van * tot * rondom. Sla laatste (v, 2l, v) over. Hv in 
eerste v. Hecht af en werk de eindjes weg. (168 st) 
 
 
 



Gewicht: 83 gram 
Meter: Ongeveer 135 meter.  
 

1 Geel   Hutten 8 Rood   Zonsondergang 
2 Rood   Hutten 9 Blauw   Zee 
3 Groen   Hutten 10 Blauw   Zee 
4 Blauw   Hutten 11 Wit   Schuimende golven 
5 Wit   Witte daken 12 Groen   Tafel Berg 
6 Geel   Zonneschijn 13 Blauw   Blauwe Lucht 

7 Rood   Zonsondergang 14 Wit   Wolken 
 


