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MOOGLY CAL 2015 – 2: Starburst 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

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

 

 

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: 7 steken en 4 rijen in halve stokjes = 5 x 5 cm 

 

GEBRUIKTE STEKEN:  

l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste 

hst = half stokje 

st = stokje 

dst = dubbel stokje (of drievoudig stokje) 

* … * of [ … ] = herhaling 

SPECIALE STEKEN:  

voorlangs dst = voorlangs dubbel stokje = reliëfsteek rond de voorzijde van de basis van het stokje 

van de vorige toer. 
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PATROON:  

 

TOER 1: Start met 2 lossen. Haak 10 hst in de 1ste l. Sluit met een hv. (10st) 

Je kan ook starten met een magische ring met daarin 10hst.  

TOER 2: 1l. 2hst in elke steek. Sluit met een hv. (20st). Wissel van kleur. 

TOER 3: 1l. *1hst in de volgende steek, [1 voorlangs dst, 1 hst] in de volgende steek*, herhaal van * 

tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met een hv. (30st) 

TOER 4: 1l. *1hst in de volgende 2 steken, 2hst in de volgende steek*, herhaal van * tot * tot aan het 

einde van de toer. Sluit met een hv. (40st). Wissel van kleur. 

TOER 5: 1l. *1 voorlangs dst rond het volgende reliëfstokje van TOER 3. 1hst in elk van de volgende 3 

steken (let op dat je OOK in de steek steekt die meteen achter het voorlangs dst ligt dat je net 

maakte!). Ga weer over je werk heen en haak nog een voorlangs dst rond hetzelfde stokje als waar de 

vorige voorlangse steek rond is gemaakt.* Herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met 

een hv. (50st) 

OPGELET: Sla tussen de 2 voorlangse dst één steek over. Je hebt dan dus op die toer tussen elke 

3hst een overgeslagen steek (want op die plek maak je 2 voorlangse dst: één op het vorige 

reliëfstokje, één op het volgende reliëfstokje) 

TOER 6: 1l. *1hst in elk van de volgende 4 steken, 2hst in de volgende steek*, herhaal van * tot * tot 

aan het einde van de toer. Sluit met een hv. (60v) 

TOER 7: 1l. 1hst in elk van de volgende 2 steken. *1 voorlangs dst rond de eerste voorlangse steek 

van TOER 5 (dit is diegene die je net voorbij bent gegaan). 1 voorlangs dst rond de volgende 

voorlangse steek van TOER 5. 1 hst in elk van de volgende 6 steken*, herhaal van * tot  * tot aan de 

laatste 4 steken. 1 hst in de laatste 4 steken. Sluit met een hv. (80st)  

OPGELET: Je slaat géén steken over deze keer, haak in elke steek.  

TOER 8: 1l. *1st in de volgende steek. 1hst in elk van de volgende 2 steken. 1v in elk van de volgende 

13 steken. 1hst in elk van de volgende 2 steken. 1st in de volgende steek. [1st, 2l, 1st] in de volgende 

steek*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met een hv. (84st + 4 2l-ruimtes) Wissel 

van kleur.  

TOER 9: Hecht aan in een 2l-ruimte. 1l. [1hst, 2l, 1hst] in de 2l-ruimte waar je de draad hebt 

aangehecht. *1hst in de volgende 21 steken. [1hst, 2l, 1hst] in de volgende 2l-ruimte*, herhaal van * 

tot * tot aan het einde van de toer. Sluit met een hv. (92st + 4 2l-ruimtes) 

TOER 10: 1l. *Sla 1 steek over. [1hst, 2l, 1hst] in de volgende 2l-ruimte. **Sla 1st over, haak 2hst in de 

volgende steek**, herhaal van ** tot ** in totaal 11x. Herhaal vanaf  * tot aan het einde van de toer. 

Sluit met een hv. (96st + 4 2l-ruimtes). Wissel van kleur.  

TOER 11: Hecht aan in een 2l-ruimte. 1hst in de 2l-ruimte waar je de draad hebt aangehecht. *Werk 

over de hst van TOER 10, en haak 2st in elke steek van TOER 9 die je bij TOER 10 hebt 

overgeslagen (dit is 12x in totaal per zijde). [1hst, 2l, 1hst] in de 2l-ruimte (in de hoek) van TOER 10.* 

Herhaal van * tot * tot aan de laatste 2l-ruimte. Haak 1hst en 2l in de laatste 2L-ruimte. Sluit met een 

hv. (108st + 4 2l-ruimtes) 

TOER 12: 1l. *1hst in elk van de volgende 25 steken. [1hst, 2l, 1hst] in de volgende 2l-ruimte.* 

Herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. (108st + 4 2l-ruimtes). Wissel van kleur. 
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TOER 13: Hecht aan in een 2l-ruimte.1l. 1hst in de 2l-ruimte waar je de draad hebt aangehecht. *1v in 

de volgende steek, 1hst in de volgende steek, 1st in de volgende steek, 1dst in de volgende steek, 1st 

in de volgende steek, 1hst in de volgende steek, 1v in de volgende steek *, herhaal van * tot * tot aan 

de hoek (Je eindigt met een stokje). [1hst, 2l, 1hst] in de 2l-ruimte. Herhaal van * tot * tot aan de 

volgende 2l-ruimte. [1hst, 2l, 1hst] in de 2l-ruimte. Herhaal van * tot * tot aan de volgende 2l-ruimte. 

[1hst, 2l, 1hst] in de 2l-ruimte. Herhaal van * tot * tot aan de volgende 2l-ruimte. Haak 1hst en 2l in de 

laatste 2l-ruimte. Sluit met een hv. (112st + 4 2l-ruimtes). Wissel van kleur. 

TOER 14: Hecht aan in een 2l-ruimte. 1l. 2st in de 2l-ruimte waar je de draad hebt aangehecht. *1dst 

in de volgende v, 1st in het hst, 1hst in het st, 1v in het dst, 1hst in het st, 1st in het hst, 1dst in de v*, 

herhaal van * tot * tot aan de hoek (Je eindigt met een stokje). [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte. Herhaal van 

* tot * tot aan de volgende 2l-ruimte. [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte. Herhaal van * tot * tot aan de 

volgende 2l-ruimte. [2st, 2l, 2st] in de 2l-ruimte. Herhaal van * tot * tot aan de volgende 2l-ruimte. Haak 

2st en 2l in de laatste 2l-ruimte. Sluit met een hv.  

 

 

 

 

 

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

2015! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten van het patroon voorbehouden aan Trifles ’n Treasures - 

http://www.triflesntreasures.com/my-attempt-at-blogging/starburst-squarefree-12-afghan-square-

pattern  
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