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La Belle Époque 

 
Garen: ca 150 g Falkgarn Emma 8/4 (100g = 340 steek), kleur 979 

Haaknaald: 2,5 

Afmeting: ca 48 x 48 cm na het blokken 
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Afkortingen 

 

hv halve vaste 

l losse 

lb lossenboogje 

v vaste 

relv-v relief vaste van voren 

hst halfstokje 

relhst-v relief halfstokje van voren 

st stokje 

relst-v relief stokje van voren 

relst-a relief stokje van achter 

stgr stokjes groep 

dst dubbelstokje 

reldst-v relief dubbelstokje van voren 

puff puffsteek* 

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

Kpic kleine picot aanwijzingen in het patroon 

Gpic Grote picot  aanwijzingen in het patroon 

sam samengehaakt 

mb maskbåge 

a.l. achterste lus 

sla over  

vlg volgende 

[ - ] wordt gehaakt in dezelfde steek 

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

{ - }  herhaal het aangegeven aantal keer 
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*Puffsteek: Sla om, steek de naald in de aangegeven steek een trek de naald erdoor, maak de lus 

zo lang als een stokje, herhaal 5x, tot 11 lussen op de naald. Sla om een trek de lus door alle 

lussen op de naald. Sluit de steek met 1 l, deze wordt niet meegerekend als eigen steek. 

 

 

Belangrijk om te weten 

• Eerste steek van de toer is een staande steek, of wordt vervangen door: 

v 1 l 

hst 2 l 

st 3 l 

dst 4 l 

indien niets anders aangegeven wordt. 

• Sluit elke toer af met  1 hv in de eerste steek van de toer, of een invisible 

join. 

• Het stekenaantal staat tussen haakjes na elke toer 

• Vergeet niet om de verborgen steek mee te tellen na een lb 

• Het werk kan hier en daar scheef trekken na bepaalde toeren, maar dat wordt 

mooi recht bij het blokken. Tip: Begin het blokken met het kleine ruitje in 

het midden op te spannen en gebruik dat als uitgangspunt voor het 

opspannen van de rest van het kleedje 

• Ik beveel je aan om je werk te blokken voor het beste resultaat 
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Haak 6 l en sluit tot een ring met een hv 

 

Toer 1: 12 v om  de ring (12 v) 

Toer 2: *8 l, 1 hv in vlg steek* 12 keer (12 lb). Knip de draad af 

Toer 3: Begin in willekeurig lb, 3 st om lb, 1 l, *3 st om vlg lb, 1 l* (36 st, 12 lb) 

Toer 4: *3 v, 1 v om lb* (48 v) 

Toer 5: *1 v, 3 l, sla 1 steek over, 1 v, 1 reldst-v om beide lb van Toer 2 (zie de 

foto), sla 1 steek over* (12 lb, 24 v, 12 reldst-v) 

Toer 6: hv om lb, * {4 hst om lb, 1 relhst-v om reldst-v} 2 keer, [2 hst, 2 l (=hoek), 

2 hst] om vlg lb, 1 relhst-v om reldst-v* (48 hst, 12 relhst-v, 4 lb) 

Toer 7: *4 v, 1 relv-v om relhst-v, 4 v, 1 relst-v om relhst-v, 2 st, [2 st, 2 l, 2 st] om 

hoek-lb, 2 st, 1 relst-v om relhst-v* (32 v, 4 relv-v, 32 st, 8 relst-v) 

Toer 8: 14 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, *19 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb* 3 keer, 

5 st (23 st/per zijde). Knip de draad af 

Toer 9: Begin in willekeurig hoek-lb, *[2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, 23 relst-a* (23 

relst-a, 4 st/per zijde) 
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Toer 10: 1 hv in eerste steek, [1 hv, 3 l] (= 1 st) in vlg steek, [2 st, 2 l, 2 st] om 

hoek-lb, *1 st, {1 l, sla 1 steek over, 1 st} 13 keer, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb *, 3 

keer, {1 st, 1 l, sla 1 steek over} 13 keer (18 st, 13 1-lb/per zijde)  

Toer 11: 1 st, 1 l, sla 1 steek over, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, *{1 st, 1 l, sla  1 

steek over} 15 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb * 3 keer, [1 st, 1 l, sla 1 steek 

over} 14 keer (20 st, 15 1-lb/per zijde) 

Toer 12: {1 st, 1 l, sla 1 steek over} 2 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, *{1 st, 

1 l, sla 1 steek over} 17 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb* 3 keer, {1 st, 1 l, sla 

1 steek over} 15 keer (22 st, 17 1-lb/per zijde). Knip de draad af 

 

 

 

Toer 13: Begin in willekeurig hoek-lb, *[2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, 2 st, 1 l, sla 1 

steek over, {3 st sam om lb, 1 l, sla 1 steek over} 17 keer, 2 st* (8 st, 17 stgr, 18 1-

lb/per zijde) 

Toer 14: 2 v, [1 v, 2 l, 1 v] om hoek-lb, *4 v, 1 v om lb, {1 relv-v om stgr, 1 v om 

lb} 17 keer, 4 v, [1 v, 2 l, 1 v] om hoek-lb* 3 keer, 2 v (28 v, 17 relv-v/per zijde) 

Toer 15: *3 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, 3 st, sla 3 steken over, { [1 st, 1 l, 1 st, 1 

l, 1 st] in relv-v, sla 3 steken over} 9 keer* (37 st, 18 1-lb/per zijde) 
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Toer 16: {1 st, 1 l, sla  1m over} 2 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, *{1 st, 1 l, 

sla 1 steek over} 2 keer, 1 st, 1 l, sla 1 steek over, {puff om lb, 1 l} 18 keer, sla 1 st 

over, {1 st, 1 l, sla 1 steek over} 2 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb* 3 keer, {1 

st, 1 l, sla 1 steek over} 2 keer, 1 st, 1 l, sla 1 steek over, {puff om lb, 1 l} 18 keer, 

sla 1 steek over (10 st, 18 puff, 23 1-lb/per zijde) 

Toer 17: * {1 st, 1 l, sla 1 steek over} 3 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb,  {1 

st, 1 l, sla 1 steek over} 4 keer, {1 relst-v om puff, 1 puff om lb, 1 relst-v om puff, 1 

l, sla over lb} 9 keer* (12 st, 9 puff, 18 relst-v, 16 1-lb/per zijde) 

Toer 18: * {1 st, 1 l, sla 1 steek over} 4 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, {1 st, 

1 l, sla 1 steek over} 5 keer, {1 st, 1 relst-v om puff, 1 st, 1 l, sla lb over} 9 keer* 

(32 st, 9 relst-v, 18 1-lb/per zijde)  

Toer 19: * {1 st, 1 l, sla 1 steek over} 5 keer, 1 st, [2 st, 2 l, 2 st] om hoek-lb, {1 st, 

1 l, sla 1 steek over} 24 keer* (34 st, 29 1-lb/per zijde) 

Toer 20: 1 st in elk st, 1 st om elk 1-lb, [2 st, 2 l, 2 st] om elk hoek-lb voor de rest 

van de toer (67 st/per zijde) Knip de draad af 

Toer 21: Begin in willekeurig hoek-lb, *9 dst om hoek-lb, 2 st in eerste st, 1 l, sla 2 

steken over, 1 v, {3 l, sla 2 steken over, 1 v} 20 keer, 1 l, sla 2 steken over, 2 st in 

vlg steek* (4 st, 2 1-lb, 20 3-lb, 21 v/per zijde; 9 dst/hoek) 

Toer 22: *{1 st, 1 l} 11 gr, 1 st om 1-lb, sla 1 v over, 1 v om 3-lb,  {1 relv-v om v, 

3 st om vlg lb} 18 keer, 1 relv-v om v, 1 v om 3-lb, sla v over, 1 st om 1-lb, 1 l, {1 

st, 1 l} 2 keer* (54 st, 19 relv-v, 2 v/per zijde; 15 st, 14 1-lb/hoek) 

Toer 23: *{1 v in st, 1 v om lb} 11 keer, 3 l , sla  st+v+relv-v+st over, {1 v in 2e st 

van 3, 3 l} 18 keer, sla st+relv-v+v+st over, 1 v om lb, {1 v in st, 1 v om lb} 2 

keer* (19 3-lb, 18 v/per zijde; 27 v/hoek) 

Toer 24: 1 hv, *{1 st in v, sla 1 v over, 1 reldst-v om st van toer 22} 10 keer, 1 st 

in laatste v, 2 hst om lb, {3 v om vlg lb} 17 keer, 2 hst om vlg lb, {1 st in v, sla  1 v 

over, 1 reldst-v om st van t 22} 3 keer* (4 hst, 51 v/per zijde; 14 st, 13 reldst-
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v/hoek). Knip de draad af 

 

 

 

Toer 25: Begin in de eerste v van een zijde, *{1 st, 1 l, sla 1 steek over} 26 keer, 1 

hst, 27 v, 1 hst, 1 l, sla 1 steek over* (26 st, 2 hst, 27 1-lb/per zijde; 27 v/hoek) 

Toer 26: hv om lb, * {3 st sam om lb, 1 l} 26 keer,  {1 relhst-v om reldst-v van 

toer 24, 2 l} 12 keer, 1 relhst-v om reldst-v van toer 24, 1 l, 3 st sam om lb, 1 l* (27 

stgr, 28 1-lb/per zijde; 13 relhst-v, 12 2-lb/hoek) 

Toer 27: 1 l, * {1 relv-v om stgr, 1 v om lb} 26 keer, {1 relv-v om relhst-v, 2 v om 

lb} 12 keer, 1 relv-v om relhst-v, 1 v om lb, 1 relv-v om stgr, 1 v om lb* (27 relv-v, 

28 v/per zijde; 13 relv-v, 24 v/hoek) 

Toer 28: 1 l, *{1 v in relv-v, 2 l , sla 1 steek over} 25 keer, 1 v in relv-v, 3 l, sla 

over 1 v, {1 v in relv-v, 3 l, sla over 2 steek} 12 keer, 1 v in relv-v, 3 l, sla 1 steek 

over, 1 v in relv-v, 2 l, sla 1 steek over* (27 v, 26 2-lb/per zijde; 14 3-lb, 13 v/hoek) 

Toer 29: hv om lb, * {2 st om lb} 26 keer, {V om vlg lb, 1 l} 11 keer, V om vlg lb, 

{2 st om vlg lb} 2 keer* (56 st/per zijde; 12 V, 11 2-lb/hoek). Knip de draad af 

Toer 30: Begin in het eerste st van een zijde (na de V), *56 relst-a, 1 l, {1 puff om 
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lb in V, 2 l} 11 keer, 1 puff om lb in V, 1 l* (56 relst-a/per zijde; 12 puff, 2 1-lb, 11 

2-lb/hoek) 

Toer 31: *56 v, 1 v om lb, {1 relv-v om puff, 2 st om 1-lb van toer 29 (wordt voor 

het lb van toer 30 gehaakt)} 11 keer, 1 relv-v om puff, 1 v om lb* (56 v/per zijde; 2 

v, 12 relv-v, 22 st/hoek) 

Toer 32: *2 st sam in de 2 eerste steken, {1 l, 2 st sam over vlg 2 steken} 27 keer, 

1 st, {1 relst-v om relv-v, 2 st} 11 keer, 1 relst-v om relv-v, 1 st* (28 stgr, 27 1-

lb/per zijde; 24 st, 12 relhst-v/hoek) 

Toer 33: hv om lb, 1 l, *1 v om lb, {5 l, sla stgr+lb+stgr over, 1 v om vlg lb} 13 

keer, 2 l, sla stgr+st over, {1 relst-v om relst-v, 2 relst-a} 11 keer, 1 relst-v om relst-

v, 2 l, sla st+stgr over* (13 3-lb, 2 2-lb, 14 v/per zijde; 12 relst-v, 22 relst-a/hoek) 

Toer 34: hv om lb, * {7 st om lb, 1 l, 1 v om vlg lb, 1 l} 6 keer, 7 st om vlg lb, 1 l, 

1 v om vlg lb, {1 relv-v om relst-v, 2 st in elke van de 2 relst-a} 11 keer, 1 relv-v 

om relst-v, 1 v om lb, 1 l* (49 st, 8 v, 14 1-lb/per zijde; 12 relv-v, 44 st/hoek) 

Toer 35: 2 l, *{7 relst-a, sla lb over, 1 relv-v om v, sla lb over} 6 keer, 7 relst-a, sla 

lb+v over, {1 relv-v om relv-v, 4 relst-a} 11 keer, 1 relv-v om relv-v, sla  v+lb 

over*. Avsluta met 1 hv in eerste relst-a (49 relst-a, 6 relv-v/per zijde; 44 relst-a, 12 

relv-v/hoek) 

Toer 36: 1 l, *{3 v in a.l., [1 v, 1 l, 1 hv  = Kpic] in a.l. in vlg steek, 3 v in a.l., 1 hv 

in relv-v (in de hele steek, niet a.l.)} 7 keer, {4 v in a.l., [1 hv, 3 l, 1 hv = Gpic] in  

relv-v (in de hele steek, niet a.l.)} 10 keer, 4 v in a.l., 1 hv in  relv-v (in de hele 

steek, niet a.l.)* (42 v, 7 Kpic/per zijde; 44 v, 10 Gpic/hoek) 

 

Knip de draad af. Werk alle draadjes weg. Blok je werk. 
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Als je je werk in de sociale media deelt, denk er dan aan om te verwijzen naar mijn patroon. Tag 

meg met @virklust eller #virklust zodat ik ook jullie werk kan bewonderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


