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MooglyCAL 2015 – 8: Whimsical Penelope’s 

Merry Go Round 

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 Celia van www.simplycollectiblecrochet.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: 15 hst en 10 rijen = 4 inch 

 

GEBRUIKTE STEKEN:  

l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste 

hst = half stokje 

st = stokje 

dst = dubbel stokje 

* … * of [ … ] = herhaling 
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SPECIALE STEKEN 

Startcluster = (=3l + 4 dst bij elkaar) 3 l, * sla de draad 2 x om de naald, steek de naald in, omslag, 

haal de draad op, omslag, haal de naald door 2 lusjes, omslag, haal de naald door 2 lusjes* (er zijn nu 

2 lussen op je naald), herhaal van * tot * nog 3 x tot je 5 lussen op je naald hebt. Maak een omslag en 

haal de naald door alle lussen op de naald. Duw de steken naar buiten, zodat er cluster ontstaat.  

 

Cluster = (= 5 dst bij elkaar) *sla de draad 2 x om de naald, steek de naald in, omslag, haal de draad 

op, omslag, haal de naald door 2 lusjes, omslag, haal de naald door 2 lusjes*, herhaal van * tot * nog 

4 x tot je 6 lussen op je naald hebt. Maak een omslag en haal de naald door alle lussen. Duw de 

steken naar buiten, zodat er een cluster ontstaat.  

TIP: Voor een fototutorial van deze steek met gewone stokjes, zie www.hethaakbeest.be/noppen-of-

clustersteek-cluster-stitch/ 

Gespleten vaste = Steek iets dieper in, in het centrum van de steek (dat lijkt op een omgekeerde V). 

Maak een omslag en haal de draad op. Maak een omslag en haal de naald door de lussen. 

TIP: Voor een fototurial van deze steek, zie www.hethaakbeest.be/gespleten-vaste  
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PATROON 

TOER 1: Maak een magische ring. 4 l (telt als eerste steek). [1 st, 1 l] x 11, 1 hv in de bovenste van de 

beginlossen. Hecht af.  (12 st en 1l-ruimtes)  

 

TOER 2: Hecht met een nieuwe kleur aan in eender welke 1l-ruimte. Haak een startcluster in dezelfde 

1ll-ruimte, 2 l. Haak enkel in de 1l-ruimtes: *cluster in de volgende 1l-ruimte, 2 l* herhaal van * tot * 

nog 11 keer. 1 hv in de eerste cluster. (12 clusters, 12 2l-ruimtes)  

 

 

TOER 3: Haak een hv in de volgende l-ruimte. [1 startcluster, 2l, 1 cluster, 2l] in de 2l-ruimte. Haak 

enkel in de 2l-ruimtes. *1 cluster, 2l, 1 cluster, 2l*, herhaal van * tot * tot aan het einde van de toer. 

Sluit de toer met een hv. (24 clusters, 24 2l-ruimtes). 

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 4: Hecht aan in eender welke 2l-ruimte. 4 l (telt als eerste steek), * 2 st in de volgende 2l-

ruimte, 3 hst in de volgende 2l-ruimte, 2 v in de volgende 2l-ruimte, 3 hst in de volgende 2l-ruimte, 2 st 

in de volgende 2l-ruimte, [2 dst, 2l, 2 dst] in de volgende 2l-ruimte*, herhaal van * tot * nog 2 x, 2 st in 

de volgende 2l-ruimte, 3 hst in de volgende 2l-ruimte, 2 v in de volgende 2l-ruimte, 3 hst in de 

volgende 2l-ruimte, 2 st in de volgende 2l-ruimte, [2 dst, 2l, 1 dst] in de eerste 2l-ruimte. Sluit de toer 

met een hv.(64 stn, 4 1l-ruimtes) 

 

TOER 5: 1 l, 1 v in dezelfde steek als de hv. 1 v in de volgende 14 steken. *[1v, 1l, 1v] in de 2l-ruimte 

in de hoek, 1 v in de volgende 16 steken*, herhaal van * tot * nog 3 x, 1 v. Sluit de toer met een hv. 

(72 stn, 4 1l-ruimtes)  
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TOER 6: 1 hv, 1 l, 1 gespleten v in de steek voor de hv. 1 gespleten v in de volgende 16 steken, *[1v, 

1l, 1v] in de 1l-ruimte in de hoek, 1 gespleten v in de volgende 18 steken*, herhaal van * tot  

 npg 3x, [1v, 1l, 1v] in de 1l-ruimte in de hoek, 1 gespleten v. Sluit de toer met een hv. (80 stn, 4 1l-

ruimten) 

 

TOER 7 - 12:  Herhaal TOER 6.  

TOER 13: 1 hv, 1 l, 1 gespleten hst voor de hv, 1 gespleten hst in de volgende 16 steken. *[1 hst, 1l, 1 

hst] in de 1l-ruimte in de hoek, 1 gespleten hst in de volgende 18 steken*, herhaal van * tot *¨nog 3x, 

[1 hst, 1l, 1 hst] in de 1l-ruimte in de hoek, 1 gespleten hst. Sluit de toer met een hv.  (136 stn, 4 1l-

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

2015! 

 

Alle rechten van het patroon voorbehouden aan Celia van Simply Collectible Crochet -  

www.simplycollectiblecrochet.com  
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