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hv halve vaste
l losse
s/ss steek/steken
v vaste
VK/AK voorkant/achterkant

HerhalingenSteken

Patroon

Haaknaald: 3,0mm

Grootte: Een motief meet 10cm in doorsnee.

Garens
3 kleuren Scheepjes Catona (100% katoen, 25g/62,5m). 
In het voorbeeld heb ik kleur 105, 222 en 258 gebruikt.

Notities
Het hart start met een magische lus maar wordt in rijen gehaakt. Dus je sluit de cirkel niet in Rij 1, maar haakt 
een keerlosse en keert om.
Keerlossen tellen niet als steek.
Als je 11 v haakt in Rij 6 is het het gemakkelijkst om 5 steken aan de ene zijde, 1 steek in de magische lus, en 5 
steken aan de andere zijde te haken.
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Harthelften (haak 2 in verschillende kleuren)
Maak een magische lus.

Rij 1 (VK) 5v in magische lus, 1l, keer om. (5 ss)
Rij 2 (AK) 1v, (2v in volgende s) 3 keer, 1v, 1l, keer om. (8 ss)
Rij 3 1v, (1v, 2v in volgende s) 3 keer, 1v, 1l, keer om. (11 ss)
Rij 4 1v, (2v, 2v in volgende s) 3 keer, 1v, 1l, keer om. (14 ss)
Rij 5 1v, (3v, 2v in volgende s) 3 keer, 1v, 1l, keer het hart 90 graden. Voor verduidelijking, zie diagram. (17 ss)
Rij 6 Haak 11 v langs de platte kant van de cirkel, 1l, keer om.
Rij 7 11v, keer om.
Rij 8 (12l, start in tweede l vanaf naald, 11hv, 1hv in s aan basis van l, 1hv in elk van de volgende 2 ss van Rij 7) 5 
keer, 12l, start in tweede l vanaf naald, 11hv, 1hv in s aan basis van l, knip garen af.

Aan elkaar maken
Gebruik de derde kleur voor de rand. In deze uitleg gebruik ik de voorbeeldkleuren.

Hecht de randkleur in de witte harthelft aan met 1hv in de zijkant van Rij 7, 1v in dezelfde s, 1v in zijkant van 
volgende rij, 1v in elke s van Rij 5, 1v in zijkant van Rij 6, 1v in zijkant van Rij 7, haak laatste s van deze, en eerste 
s van volgende harthelft samen met een v (haak nu in de tweede harthelft), 1v in zijkant van volgende rij, 1v in elke 
s van Rij 5, 1v in de zijkant van elk van de volgende 2 rijen. Hecht nog niet af.

(...) x keer
Haak de instructies tussen (..) in totaal het aantal keer 
wat erachter staat vermeld.

(..) 
Haakjes aan het einde van een rij bevatten het steken-
aantal. 
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Weven
Het weven bestaat uit twee delen: in het eerste deel (voor het haken van de punt van het hart) hoef je nog niet na 
te denken over het weven zelf, behalve dat de uiteindes van de witte sliertjes correct boven of onder de roze sliert 
geplaatst moeten zijn. Nadat je de punt van het hart hebt gehaakt ga je de roze slierten door de vastgezette witte 
slierten weven.

Neem de eerste, binnenste sliert van de witte helft (richting het midden van het hart) en plaats deze boven de 
laatste roze sliert (aan de buitenkant van het hart). Haak 1v door de s op de witte sliert en de achterliggende s op 
de roze sliert, 1v in volgende s van de roze stliert.
Neem de volgende witte sliert en plaats deze onder de roze sliert, 1v door beide slierten, 1v in volgende s in roze 
sliert. Wissel dit af tot alle witte slierten vast zitten en afwisselend boven of onderop liggen, eindigend met een 
roze sliert bovenaan.

1l, 1v in dezelfde s (punt van hart gemaakt). 1v in volgende s van witte sliert. Neem de tweede roze sliert en weef 
deze door de vastgezette witte slierten, eindigend met een witte sliert bovenaan. 1v door beide slierten, 1v in 
volgende s van witte sliert. Ga zo door tot alle slierten geweven zijn en vastzitten. Sluit de ronde met 1hv in eerste 
v, hecht af.
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Start rand
hierWitte sliert

bovenop
Witte sliert
onderop Start met weven van

roze slierten

Haak 2 steken samen
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Haakdiagram Legenda
Losse (l)
Vaste (v)
Halve vaste (hv)

Magische lus
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