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MOOGLY CAL 2015 – 11: The Never Ending 

Wildflower 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

Dit patroon is onderdeel van de Crochet Along van Moogly (www.mooglyblog.com) van 2015. 

Dit patroon is eigendom van Rebecca van www.littlemonkeys.com. Alle rechten behoren haar toe.  

Dit patroon is vertaald en geplaatst met toestemming van de auteur.  

 

 

AFMETING: 30 cm (12 inch) wanneer het vierkant gemaakt wordt met onderstaande stekenproef:  

GAREN: worsted of aran weight – haaknaald 5,5mm (voor een vierkant van ongeveer 12 inch)  

STEKENPROEF: 13 steken en 6,5 rijen in stokjes voor een vierkant van 10x10cm.  

 

GEBRUIKTE STEKEN:  

l = losse 

hv = halve vaste  

v = vaste 

(d)st = (dubbel) stokje 

* … * of [ … ] = herhaling 
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PATROON:  

BLOEM: 

 

TOER 1: Maak een magische ring. 12 stokjes in de ring. Sluit de toer met een hv in het eerste stokje 

(12 st) 

TOER 1B (eerste toer bloemblaadjes) HAAK ENKEL IN DE VOORSTE LUSSEN: 2 l. [2 st, 2l, 2 st] 

in dezelfde steek. *1 hv in de volgende steek. [2l, 2 st, 2l, 1 hv] in dezelfde steek*, herhaal van * tot * 

tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv in de basis van de eerste 2l (12 blaadjes)  

 

 

TOER 2 HAAK ENKEL IN DE ACHTERSTE LUSSEN (van TOER 1): 1 hv in de eerste achterste lus 

van TOER 1. 1l, 2 st in dezelfde steek, 2 st in elke steek. Sluit de toer met een hv in het eerste stokje. 

(24 st) 
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TOER 2B (tweede toer bloemblaadjes) HAAK ENKEL IN DE VOORSTE LUSSEN: 2l. 1 st in 

dezelfde steek. [1 st, 2l, 1 hv] in dezelfde steek. *1 hv in de volgende steek, [2l, 1 st] in dezelfde steek, 

[1 st, 2l, 1 hv] in de volgende steek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met 

een hv in de basis van de eerste 2l. (12 blaadjes) 

 

 

mailto:info@hethaakbeest.be
http://www.hethaakbeest.be/


4 
 

©2015, HET HAAKBEEST – Elke Wellens – Heikestraat 15 – 3190 Boortmeerbeek  
0472 51 57 07 – info@hethaakbeest.be – www.hethaakbeest.be 

 

TOER 3 HAAK ENKEL IN DE ACHTERSTE LUSSEN (van TOER 2): 1 hv in de eerste achterste lus 

van TOER 2. 1 l. 2 st in dezelfde steek, 1 st in de volgende steek. *2 st in de volgende steek, 1 st in de 

volgende steek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv in het 

eerste stokje. (36 st) 

 

TOER 3B (derde toer bloemblaadjes) HAAK ENKEL IN DE VOORSTE LUSSEN: 2l. 1 st in dezelfde 

steek. 2 dst in de volgende steek. [1 st, 2l, 1 hv] in de volgende steek. *1hv in de volgende steek, [2l, 1 

st] in dezelfde steek, 2 dst in de volgende steek, [1 st, 2l, 1 hv] in de volgende steek*, herhaal van * tot 

* tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv in de basis van de eerste 2l. (12 blaadjes)  

 

 

TOER 4 HAAK ENKEL IN DE ACHTERSTE LUSSEN: 1 hv in de eerste achterste lus van TOER 3. 

1l. 2 st in dezelfde steek, 1 st in elk van de volgende 2 steken, *2 st in de volgende steek, 1 st in elk 

van de volgende 2 steken*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv 

in het eerste stokje. (48 st) 
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TOER 4B (vierde toer bloemblaadjes) HAAK ENKEL IN DE VOORSTE LUSSEN: [2l, 1 st] in 

dezelfde steek. 2 dst in de volgende steek, 2 dst in de volgende steek, [1 st, 2l, 1 hv] in de volgende 

steek. *1 hv in de volgende steek, [2l, 1 st in dezelfde steek, 2 dst in de volgende 2 steken, [1 st, 2l, 1 

hv] in de volgende steek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit de toer met een hv in 

de eerste achterste lus van TOER 4. (12 blaadjes)  

 

 

Verander van kleur indien gewenst.  
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GRANNY SQUARE:  

TOER 5(deze haak je in de achterste lossen van TOER 4): 2l (telt niet als eerste steek voor het 

volledige patroon). [2 st, 2l, 2 st] in dezelfde steek. 1 st in de volgende steek, 1 hst in de volgende 3 

steken, 1 v in de volgende 3 steken, 1 hst in de volgende 3 steken, 1 st in de volgende steek, *[2 st, 2l, 

2 st] in de volgende steek. 1 st in de volgende steek, 1 hst in de volgende 3 steken, 1 v in de volgende 

3 steken, 1 hst in de volgende 3 steken, 1 st in de volgende steek*, herhaal van * tot * in totaal 3 x. 

Sluit de toer met een hv in het eerste stokje. (15 steken per zijkant + 2l in de hoek) 

 

TOER 6 (vanaf hier haak je weer door de beide lussen van de vorige toer): 2l. 1 st in elke steek, [2 st, 

2l, 2 st] in elke hoek. Sluit de toer met een hv in het eerste stokje. (19 st per zijkant + 2l in de hoek) 
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TOER 7 – 10: Herhaal TOER 6.  

 

 

Hecht af.  

 

 

 

 

Kijk op www.hethaakbeest.be/blog voor de andere patronen van de Moogly CROCHET ALONG 

2015! 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten van het patroon voorbehouden aan Little Monkeys Crochet -  

http://littlemonkeyscrochet.com/the-never-ending-wildflower-12-granny-square/ 
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