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Touch of Tulips 
 

Gehaakt kleedje 

 

vertaald door Wendy de Vries 
 

 

 

Garen: Hobbii Rainbow merceriseert (50 g=170 m), kleur 47 

Haaknaald: 3,0 (3,5 indien je erg strak haakt) 

Afmeting: ca 53 cm van punt naar punt 

Garen verbruik: ca 100 g/340 m 
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Afkortingen 

hv halve vaste 

l losse 

lb lossenboogje 

v vaste 

hst halfstokje 

st stokje 

stgr stokjesgroep 

dst dubbelstokje 

relv-v relief vaste van voor 

relhst-v reliefhalfstokje van voor 

relst-v reliefstokje van voor 

reldst-v reliefdubbelstokje van voor 

relhst-a reliefhalfstokje van achter 

relst-a reliefstokje van achter 

puff puffsteek (zie onderaan deze pagina)* 

picot = 3 l, 1 hv in de eerste l 

v-st v-steek = [1 st, 1 l, 1 st] in dezelfde steek 

dv-st dubbel v-steek = [2 st, 2 l, 2 st] in dezelfde steek 

-sam samengehaakt = 2 of meer steken samengehaakt tot 1 

a.l. achterste lus van de steek 

* - * herhaal voor de rest van de toer of het aangegeven aantal keer  

[ - ]  in dezelfde steek haken 

 

*Puff: Sla om, steek de naald in de aangegeven steek en trek de draad op tot de hoogte van 

een stokje, herhaal totaal 4x = 9 lussen op de haaknaald. Sla om en trek door alle lussen 

tegelijk. Sluit de steek met 1 l, deze wordt niet meegeteld als steek 
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Belangrijk om te weten 

• Eerste v van de toer = 1 l, 1 v in dezelfde steek 

• Eerste hst/st van de toer = 2 l 

• Sluit elke toer af met een hv in de eerste steek, tenzij anders aangegeven 

wordt 

• Het aantal steken wordt na elke toer vermeld tussen haakjes 

• Het werk kan wat krullen tijdens het haken, maar dat wordt rechter als je 

verder werkt. Eventueel kun je je werk na toer 13 blokken voor je verder 

haakt. 

• Om de steken tot zijn recht te laten komen, beveel ik je aan om het 

afgewerkte kleed te blokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROON 

5 l, sluit tot een ring met een hv in de eerste l. 
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Toer 1: *2 st in de ring, 2 l* 6 keer (12 st, 6 lb) 

Toer 2: 2 l, 1 st in de volgende steek  (=2 st-sam), [puff, 2 l, puff] in het lb, *2  

st-sam in de volgende 2 steken, [puff, 2 l, puff] in het lb* (6 stgr, 12 puff, 6 lb) 

Toer 3: *1 st in de stgr, 1 relst-v rond de puff, [puff, 2 l, puff] in het lb, 1 relst-v 

rond de puff* (6 st, 12 relst, 12 puff, 6 lb) 

Toer 4: *v-st in het st, sla het relst over, 1 relst-v rond de  puff, [puff, 2 l, puff] 

in het lb, 1 relst-v in de  puff, sla het relst over* (6 v-st, 12 relst, 12 puff, 6 lb) 

Toer 5: hv tot in het lb, *dv-st in de v-st, sla het relst over, 1 relst-v rond de 

puff, [puff, 2 l, puff] in het lb, 1 relst-v rond de puff, sla het relst over* (6 dv-st, 

12 relst, 12 puff, 6 lb) 

Toer 6: hv tot in het  lb, *dv-st in de dv-st, 1 l, sla het relst over, 1 relst-v rond 

de puff, 5 st in het lb, 1 relst-v rond de  puff, 1 l, sla het relst over* (6 dv-st, 12 

relst, 30 st, 12 1-lb) 

Toer 7: hv tot in het lb, *d-st in de dv-st, 1 l, rond de  5 st + 2 relst haak je: *1 

relst-v, 1 l* 7 keer* (6 dv-st, 42 relst, 48 1-lb) 

Toer 8: hv tot in het lb, *dv-st in de dv-st, 1 l, *1 relst-v rond het relst, 1 l* 3 

keer, [1 relst-v, 1 l, 1 relst-v] rond het volgende relst, 1 l, *1 relst-v, 1 l* 3 keer* 

(6 dv-st, 48 relst, 54 1-lb) 

Toer 9: hv tot in het lb, *dv-st in de dv-st, 2 l, 2 relst-v-sam (de eerste rond het 

1e relst van toer 8 en de 2e rond het 2e relst van toer 8), 1 l, *1 relst-v rond de 

volgende steek, 1 l* 4 keer, 2 relst-v-sam (de eerste rond de 7e relst van toer 8, 

en de 2e rond de 8e relst van toer 8), 2 l* (6 dv-st, 12 relst-sam, 24 relst, 12 2-lb, 

30 1-lb) 

Toer 10: hv tot in het lb, *dv-st in de dv-st, 2 l, 1 relst-v rond de 2 relst-sam, 1 l, 

*1 relst-v rond het relst, 1 l* 4 keer, 1 relst-v rond de  2 relst-sam, 2 l* (6 dv-st, 

36 relst, 12 2-lb, 30 1-lb) 

Toer 11: hv tot in het lb *1 v in het lb van de dv-st, 6 l, *1 relst-v rond het relst, 

1 l* 2 keer, 1 relst-v rond het relst, [1 st, 2 l, 1 st] in het lb, *1 relst-v rond het 
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relst, 1 l* 2 keer, 1 relst-v rond het relst, 6 l* (12 6-lb, 6 v, 36 relst, 12 st, 6 2-lb, 

24 1-lb) 

Toer 12: *5 l, *1 relst-v rond het relst, 1 st in het lmb* 2 keer, 1 relst-v rond het 

relst, sla 1 st over, [2 st, 2 l, 2 st] in het lb, sla 1 st over, *1 relst-v rond het relst, 

1 st in het lb* 2 keer, 1 relst-v rond het relst, 5 l, 1 relv-v rond de v*. hier haak 

je GEEN afsluitende hv voor deze toer (12 5-lb, 6 relv, 36 relst, 48 st, 6 2-lb) 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 13: de eerste hst wordt gehaakt als een gewoon hst. *4 hst rond beide  lb 

(=6-lb van toer 11 en  5-lb van toer 12), 7 relst-a, 1 puff in het lb 7 relst-a, 4 hst 

om beide lb, 1 relst-v rond de v van toer 11 (48 hst, 84 relst-a, 6 puff, 6 relstv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 13 
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Toer 14: *5 l, sla 4 hst over, 1 v in de volgende steek, 8 l, sla 6 relst over, 1 

relv-v rond de puff, 8 l, sla 6 relst over, 1 v in de volgende steek, 5 l, sla 4 hst 

over, 1 relv-v rond het relst*. Afsluiten met een hv in het 1e lb (12 5-lb, 12 8-lb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 15: *5 st in het lb, *3 st in het volgende lb, 1 dst in het 4:e relst-a van de 7 

van toer 13 (dst moet vooraan het lb gehaakt worden), 4 st in hetzelfde lb, 1 dst 

in dezelfde steeek als de voorgaande dst, 3 st in hetzelfde lb* 2 keer, 5 st in het 

volgende lb* (180 st, 24 dst) 

Toer 16: *8 v in de a.l., 1 relhst-v rond het dst, 4 v in de a.l., 1 relhst-v rond het  

dst, 6 v in de a.l., 1 relhst-v rond het dst, 4 v in de a.l., 1 relhst-v rond het  dst, 8 

v in de a.l.* (180 v, 24 relhst) 

Toer 17: *5 v in de a.l., *3 hst in de a.l., 1 relst-v rond het relhst, 2 st in de a.l., 2 

l, 2 st in de a.l., 1 relst-v rond het  relhst, 3 hst in de a.l.* 2 keer, 5 v in de a.l.* 

(60 v, 72 hst, 48 st, 24 relst, 12 lb) 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 15 

Varv 18 
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Toer 18: *4 v, 3 hst, 1 st, 1 relst-v rond het relst, 2 relst-a, [2 st, 2 l, 2 st] in het 

lb, 2 relst-a, 1 st tussen st en relst, 2 reldst-v-sam met de eerste rond het 

volgende relst en de andere in het relst na de 6 hst (die overgeslagen worden), 1 

st tussen relst en st, 2 relst-a,  [2 st, 2 l, 2 st] in het lb, 2 relst-a, 1 relst-v rond het 

relst, 1 st, 3 hst, 4 v* (48 v, 36 hst, 72 st, 12 relst, 6 reldst-sam) 

Toer 19: *3 v, 5 hst, 1 relst-v rond het relst, 4 relst-a, 1 l, 1 puff in het lb, 1 l, 5 

relst-a, sla dst over, 1 st in de tussenruimte tussen de 2 reldst, sla  dst over, 5 

relst-a, 1 l, 1 puff in het lb, 1 l, 4 relst-a, 1 relst-v rond het relst, 5 hst, 3 v* (36 v, 

60 hst, 12 relst-v, 108 relst-a, 6 st, 12 puff). Knip de draad af. Sluit af met een  

invisible join, of 1 hv. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 20: Begin in de eerst hst die gehaakt is na een v. De eerste steek is een 

staande steek*5 relst-a, 1 relst-v rond het  relst, 4 relst-a, 1 st in het lb, 1 relst-v 

rond de  puff, 1 st in het lb, 2 relst-a, 2 l, sla 3 steken over, 1 relst-v rond het st, 2 

l, sla 3 steken over, 2 relst-a, 1 st in het lb, 1 relst-v rond de puff, 1 st in het lb, 4 
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relst-a, 1 relst-v rond het st, 5 relst-a, 5 l, sla 6 steken over* (132 relst-a, 30 relst-

v, 24 st, 18 lb) 

Toer 21: *1 st, 9 relst-v, 2 l, 3 relst-v-sam in de volgende  3 st, 4 l, sla 2 

steken+lb over, 1 relst-v rond het relst, 4 l, sla lb+2 over,  3 relst-v-sams in de 

volgende 3 steken, 2 l, 9 relst-v, 1 st, 3 l, 1 v in het lb, 3 l* (114 relst-v, 12 st, 12 

relstgr, 6 v, 36 lb) 

Toer 22: *5 st, 1 puff in het relst, 4 st, 3 st in het lb, 1 relst-v rond de 3 relst-

sam, 3 l, sla het lb over, 1 dv-st in het relst, 3 l, sla het lb over, 1 relst-v rond de  

3 relst-sam, 3 st in het lb, 4 st, puff in het relst, 5 st, 2 l, sla het lb over, 1 v-st in 

de v, 2 l, sla het lb over* (144 st, 12 puff, 12 relst, 6 dv-st, 6 v-st, 24 lb) 

Toer 23: *5 st, 1 relst-v rond de puff, 7 st, 1 l, 1 puff in het relst, 1 l, 3 st in het 

lb, [puff, 2 l, puff] in de dv-st, 3 st in het lb, 1 l, 1 puff in het relst, 1 l, 7 st, 1 

relst-v rond de puff, 5 st, 1 l, 1 relst-v in het eerste st van de v-st, puff in het lb 

van de v-st, 1 relst-v in de 2e  st van de v-st, 1 l* (180 st, 24 relst, 30 puff, 6 2-

lb) 

Toer 24: * *1 st, 1 l, sla 1 st overt* 6 keer, 1 st, 1 l, 1 relst-v rond de  puff,  

[*1 st, 1 l* 2 keer, 1 st] in de 2e st van  3, 1 reldst-v rond de puff, [3 dst, 3 l, 3 

dst] in het lb, 1 reldst-v rond de puff, [*1 st, 1 l* 2 keer, 1 st] in het 2e st van de   

3, 1 relst-v rond de puff, 1 l, 1 st, *1 l, sla 1 steek over, 1 st* 6 keer, 1 l, 1 relst-v 

rond het relst, 1 relst-v rond de puff, 1 relst-v rond het relst, 1 l* (120 st, 30 relst, 

12 reldst, 36 dst, 6 3-lb, 120 1-lb) 

Toer 25: * *1 st i st, 1 l* 7 keer, 1 st, sla 1 st over, 1 puff in het lb, 1 l, 1 puff in 

het volgende lb, sla 1 st over, 4 relst-a, [2 st, 2 l, 2 st] in het lb, 4 relst-a, sla 1 st 

over, 1 puff in het lb, 1 l, 1 puff in het volgende lb, sla 1 st over, *1 st i st, 1 l* 8 

keer, 1 st in het relst, 1 l, sla 1 relst over, 1 st in het volgende relst, 1 l* (132 st, 

24 puff, 48 relst-a, 6 2-lb, 114 1-lb) 

Toer 26: *1 hst in elk st en rond elk lb tot aan de eerste , 1 relhst rond de  puff, 1 

hst in het lb, 1 relhst-v rond de puff, 6 relhst-a, [1 st, 1 l, 1 puff, 1 l, 1 st] in het 
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lb, 6 relhst-a, 1 relhst-v rond de puff, 1 hst in het lb, 1 relhst-v rond de puff, 1 hst 

in elk st en in elk lb* (222 hst, 24 relhst-v, 72 relst-a, 6 puff, 12 st) 

Toer 27: *23 v in de a.l., 1 hst  in beide steeklussen in de volgende steek, 1 relst 

rond het st, 1 st in het lb, [1 reldst-v, 1 l, picot, 1 l, 1 reldst-v] rond de puff, 1 st 

in het lb, 1 relst-v rond het st, 1 hst in beide lussen in de volgende steek, 28 v in 

de a.l.* (306 v, 12 hst, 12 relst, 12 st, 12 reldst, 6 picot). Knip de draad af, sluit 

af met een invisible join, of een hv 

 

 

Maak de draadjes vast en blok je werk 

 

 

 

 
Als je je werk deelt in de sociale media, denk eraan om dan te verwijzen naar mijn patroon. 

Tag meg graag met @virklust of #virklust zodat ook ik van jullie werk kan genieten  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Web page: virklust.wordpress.com 

Instagram: @virklust 

Ravelry: ravelry.com/designers/karin-ashammar-virklust  


