
Protea and Fynbos 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:  
A.l. – achterste lus 
Rstk/a – reliëf stokje/achter 
Rhstk/a – reliëf half stokje/achter    
L – losse 
Stk – stokje  
Rstk/v – reliëf stokje/voor 
Rhstk/v – reliëf half stokje/voor 
Rv/v – reliëf vaste/voor 
Rdstk/v – reliëf dubbel stokje/voor 
Hstk – half stokje 
V – vaste 
Hv – halve vaste 
St – steek/steken 
Dstk – dubbel stokje 
2dstk-samen – haak 2 dubbel stokjes samen 
3dstk-samen – haak 3 dubbel stokjes samen 
4dstk-samen – haak 4 dubbel stokjes samen 
Omsl – omslaan  
 
Patroon: 
Toer 1: Start met een magische ring. Haak 6v in de magische ring. Sluit met een hv in de eerste v. 
Sluit de ring erg strak. (6l = 6 st) 

Toer 2: 1l (telt niet als een st), 2v in dezelfde st. 2v in de volgende st. 2hstk in de volgende st. 2stk 
in de volgende 2 st. 2hstk in de volgende st. Sluit met een hv in eerste v. (4v, 4hstk, 4stk = 12 st) 

Toer 3: 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. 2v in volgende st. 1v in volgende st. 2v in de 
volgende st. 1hstk in volgende st. 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende st. 2stk in volgende st. 
1hstk in volgende st. 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende st. 2hstk in volgende st. Sluit met een 
hv in eerste v. (6v, 10hstk, 2stk = 18 st) 

Toer 4: 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. 1v in volgende st. 2v in volgende st. 1v in volgende 
2 st. 2v in volgende st. 1hstk in volgende 2 st. 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende 2 st. 2stk in 
volgende st. 1hstk in volgende 2 st. 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende 2 st. 2hstk in volgende 
st. Sluit met een hv in eerste v. (8v, 14hstk, 2stk = 24 st) 



Toer 5: 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. 1v in volgende 2 st, 2v in volgende st. 1v in 
volgende 3 st. 2v in volgende st. 1hstk in volgende 3 st, 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende 3 st. 
2stk in volgende st. 1hstk in volgende 3 st. 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende 3 st. 2hstk in 
volgende st. Sluit met een hv in eerste v. (10v, 18hstk, 2stk = 30 st) 

Toer 6: 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. 1v in volgende 3 st. 2v in volgende st. 1v in 
volgende 4 st. 2v in volgende st. 1hstk in volgende 4 st. 2hstk in volgende st. 1hstk in volgende 3 st. 
1stk in volgende st. 2stk in volgende st. 1stk in volgende st. 1hstk in volgende 3 st. 2hstk in 
volgende st. 1hstk in volgende 4 st. 2hstk in volgende st. Sluit met een hv in eerste v. Hecht wit af 
en werk de eindjes weg (12v, 20hstk, 4stk = 36 st) Je werk moet nu beginnen samen te trekken, dit 
hoort zo te zijn. 

Toer 7: Hecht nieuwe kleur aan met een hv. 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. 1v in volgende 
st. * 2L, sla volgende st over, v in volgende 2 st* Herhaal vanaf * tot * rondom, laat laatste 2v weg. 
Sluit met een hv in eerste v. Knip de draad niet af. (24v, 12 x 2-lossenruimten) 

Toer 8: 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. v in volgende st. 2v in 2-lossenruimte. *v in de 
volgende 2 st, 2v in 2-lossenruimte* Herhaal vanaf * tot * rondom. Hv in eerste v. Hecht geel af en 
werk de eindjes weg. (48v) 

Toer 9: Hecht nieuwe kleur aan met een hv. 1l (telt niet als een st), 1v in dezelfde st. 1v in volgende 
st. *2l, Sla volgende 2 st over, v in volgende 2 st, 3l, sla volgende 2 st over, v in volgende 2 st* 
Herhaal vanaf * tot * rondom, laatste v in volgende 2 st weglaten. Sluit met een hv in eerste v. Knip 
de draad niet af. (24v, 6 x 2-lossenruimten, 6 x 3-lossenruimten) 

Toer 10: 3l (telt als eerste dstk van 2dstk-samen), dstk in dezelfde st. 2l. 2dstk-samen in volgende 
st. *4l, sla lossenruimte over. 2dstk-samen in volgende st, 2l, 2dstk-samen in volgende st.* herhaal 
vanaf * tot * rondom, laatste 2dstk-samen weglaten, 2l, 2dstk-samen. Hv in eerste 2dstk-samen. 
Knip de draad niet af. (24 2dstk-samen, 12 x 2-lossenruimten, 12 x 4-lossenruimten) 

Toer 11: 1l. *rv/v rondom 2dstk-samen, 2v in 2-lossenruimte, rv/v rondom 2dstk-samen, 1l. 3dstk-
samen in 2-lossenruimte van Toer 9, 1l. rv/v rondom 2dstk-samen, 2v in 2-lossenruimte, rv/v 
rondom 2dstk-samen, 1l. 4dstk-samen in 3-lossenruimte van Toer 9, *Herhaal vanaf * tot * rondom, 
1l, hv in eerste rv/v. Hecht rood af en werk de eindjes weg. (24rv/v, 24v, 6 3dstk-samen, 6 4dstk-
samen, 24 1l)  

Toer 12: Hecht nieuwe kleur aan in eerste v na de hv. {Sla de rv/v rondom 2dstk-samen over en 
haak in de eerste v van de 2 v in de 2-lossenruimte van toer 11}. 4l (telt als een dstk), 1dstk in 
dezelfde st, 2l, 2dstk in volgende v. *rdstk/v rondom de 2dstk-samen van toer 10. rstk/v rondom 
3dstk-samen van toer 11. rstk/v rondom 2dstk-samen van toer 10. 2 hstk OVER de 2v van toer 11. 
rv/v rondom 2dstk-samen van toer 10. V OVER 1l van toer 11 EN 4l van toer 10. rv/v rondom 4dstk-
samen van toer 11. v OVER 1l van toer 11 EN 4l van toer 10. rv/v rondom 2dstk-samen van toer 
10. 2hstk OVER de 2v van toer 11. rstk/v rondom 2dstk-samen van toer 10. rstk/v rondom 3dstk-
samen van toer 11. rdstk/v rondom 2dstk-samen van toer 10. 2dstk in volgende v, 2l, 2dstk in 
volgende v. rdstk/v rondom de 2dstk-samen van toer 10. rstk/v rondom 4dstk-samen van toer 11. 
rstk/v rondom 2dstk-samen van toer 10. 2hstk OVER de 2v van toer 11. rv/v rondom 2dstk-samen 
van toer 10. V OVER 1l van toer 11 EN 4l van toer 10. rv/v rondom 3dstk-samen van toer 11. V 
OVER 1l van toer 11 EN 4l van toer 10. rv/v rondom 2dstk-samen van toer 10. 2hstk OVER de 2v 
van toer 11. rstk/v rondom 2dstk-samen van toer 10. rstk/v rondom 4dstk-samen van toer 10. rdstk-
v rondom 2dstk-samen van toer 10. 2dstk in volgende v, 2l, 2dstk in volgende v.* Herhaal vanaf * 
tot * een keer, laatste 2 dstk in volgende v weglaten, 2l, 2dstk in volgende v. Hv in de top van 4l. 
Knip de draad niet af. (16dstk, 8rdstk/v, 16rstk/v, 16hstk, 12rv/v,  v = 76 st en 4 x 2-lossenruimten) 

 



Toer 13: Hv in volgende st, hv in 2-lossenruimte. (3l (telt als een stk), 2stk, 2l, 3stk) in de 2-
lossenruimte. *Sla verborgen st over, 1stk in elk van de volgende 18 st. (3stk, 2l, 3stk) in 2-
lossenruimte*. Herhaal vanaf * tot * rondom, laat de laatste (3stk, 2l, 3stk) weg. Hv in de top van 3l. 
Hecht af en werk de eindjes weg. (96stk, 4 x 2-lossenruimten) 

Toer 14: In deze toer haak je met 2 draden, waarbij je de hele toer beide draden meeneemt. In het 
eerste stk na een 2-lossenruimte, hecht *1e  aan kleur en 2l (telt als eerste helft van een stk), hecht 
de 2e kleur aan door de laatste lus van de 3l op te halen om een stk te haken. Haak met 2e kleur 
een stk in volgende st, MAAR pak de 1e kleur erbij om de laatste omslag om de haaknaald te 
maken en haal door 2 lussen. Stk in volgende st in de 1e kleur, MAAR pak 2e kleur erbij om de 
laatste omslag om de haaknaald te maken en haal door 2 lussen. Herhaal vanaf * tot * tot de 2-
lossenruimte. In 2-lossenruimte, ga door met het afwisselen van de 1e en 2e kleur, haak (1stk, 2l, 
1stk).* Herhaal vanaf * tot * rondom. Hv in de top van 3l. Hecht af en werk de eindjes weg. { Indien 
correct gewerkt, hebben de tegenovergestelde hoeken (hoeken 1 en 3 komen overeen, hoeken 2 
en 4 komen overeen) overeenkomende kleuren voor de 1stk, 2l, 1stk} (104stk, 4 x 2-lossenruimten) 

Toer 15: Begin in een willekeurige 2-lossenruimte, met een nieuwe kleur en gebruik staand stk. 
*(2stk, 2l, 2stk). Sla de verborgen st niet over. 1stk in elk van de volgende 26 st.* Herhaal vanaf * 
tot * rondom. Hecht aan met een hv in het eerste stk. Hecht blauw af en werk de eindjes weg. 
(120stk, 4 x 2-lossenruimten) 

Toer 16: Start met een staande st. (2hstk, 2l, 2hstk) in de 2-lossenruimte. *(rhstk/a rondom de 
volgende st, rhstk/v rondom de volgende st) herhaal nog 5 keer. rhstk/a rondom de volgende 2 st. 
rhstk/v rondom de volgende 2 st. rhstk/a rondom de volgende 2 st. (rhstk/v rondom de volgende st, 
rhstk/a rondom de volgende st) herhaal nog 5 keer. (2hstk, 2l, 2hstk) in de 2-lossenruimte.* Herhaal 
vanaf * tot * rondom, laat laatste (2hstk, 2l, 2hstk) weg. Hv in staand hstk. Hecht wit af en werk de 
eindjes weg. (136 st, 4 x 2-lossenruimten) 
 
Toer 17: Start met een 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 nog een keer. 3stk in elk van de volgende 2 st, (sla volgende 2 st 
over, v in volgende st, sla volgende 2 st over, 6stk in volgende st) herhaal nog een keer. Sla 
volgende 2 st over, v in volgende st, hstk in volgende st. (2stk, 2l, 2stk) in 2-lossenruimte. * Herhaal 
vanaf * tot * rondom, laat de laatste (2stk, 2l, 2stk) weg. Hv in het staand stk. Hecht groen af en 
werk de eindjes weg. (168 st, 4 x 2-lossenruimten) 
 
Toer 18: Haak in deze toer alleen in de achterste lus. Start met een staande st. (2hstk, 2l, 2hstk) 
in de 2-lossenruimte. *hstk in a.l. in volgende 2 st, stk. in a.l. in volgende st. (Sla v over. stk in a.l. in 
volgende st, hstk in a.l. in volgende st, v in a.l. in volgende 2 st, hstk in a.l. in volgende st, stk in a.l. 
in volgende st) herhaal nog vier keer. Sla v over, stk in a.l. in volgende st, hstk in a.l. in volgende 2 
st. (2hstk, 2l, 2hstk) in 2-lossenruimte.* Herhaal vanaf * tot * rondom, laat laatste (2hstk, 2l, 2hstk) 
weg. Hv in staand hstk. Hecht blauw af en werk de eindjes weg. (160 st, 4 x 2-lossenruimten) 
 
Toer 19: **OPMERKING: In deze toer mag je v, hstk of stk haken om de juiste maat te bereiken 
voor het afgewerkte vierkant.  
Start met een staande st. (v, 2l, v) in 2-lossenruimte. *1v in elk van de volgende 40 st. (v, 2l, v) in de 
2-lossenruimte * herhaal vanaf * tot * rondom. Laat de laatste (v, 2l, v) weg. Hv in de eerste v. 
Hecht wit af en werk de eindjes weg. (168 st, 4 x 2-lossenruimte)  
 

Gewicht: 94 gram 
Lengte: Ongeveer 151 meter 
 
 



 
 

1 - 6 Wit    Centrum van Protea 

7 - 8 Geel   
 Buiten rand van het centrum 

van Protea 
9 - 11 Rood    Protea Bloemblaadjes 

12 - 13 Groen    Bladeren en struiken 
14 Rood & Geel    Fynbos 
15 Blauw   Zee 
16 Wit    Brekende Golven 

17 Groen    Tafel Berg 
18 Blauw   Blauwe Luchten 
19 Wit    Wolken 

 


