
Nähere Informationen zu diesem Projekt und Verkaufsinformationen finden Sie hier: durableyarn.com
Dieses Projekt wurde im Auftrag von Durable entworfen. Die Anleitung und Fotos sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Jede Verwertung ist ohne schriftliche 
Genehmigung nicht erlaubt. Designer und Durable haften nicht für eventuelle Schäden, die durch Fehler im Schnitt oder in der Anleitung entstanden sind.

Abkürzungen: 
Fd = Faden
fM  = feste Masche(n) 
Kettm = Kettmasche(n)
 Lfm  = Luftmasche(n) 
M = Masche(n)
Nd  = Nadel
R = Reihe(n)
Rd = Runde(n)
Schl = Schlinge
 Stb  = Stäbchen
wdh  = wiederholen
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Dit patroon is ontworpen door Corine van Wijk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Deze doily is in twee kleurenversies gehaakt. Door 
het gebruik van popcorns en reliëfstokjes krijgt de 
doily structuur. De doily’s hebben een diameter van 
22 centimeter.

Benodigdheden:
Durable Katoen nr.8 - kleuren van beide versies op 
pagina 2
Haaknaald 4,0
Stopnaald of maasnaald
Schaar 

Niveau: 
Het patroon is geschikt voor een haakster met wat 
meer ervaring. Ik heb geprobeerd het patroon zó 
te beschrijven dat een beginner er ook mee aan de 
slag kan.

Gebruikte steken:
* Magische ring (of: haak 4 lossen en sluit tot een ring in de eerste losse)
* Losse
* Halve vaste
* Vaste
* Stokje
* Staand stokje (= beginstokje; je kunt ook aanhechten en 3 lossen haken)
* Reliëfstokje voor: 

Haak 1 stokje om het stokje van de vorige toer. Sla draad om naald net als bij een gewoon stokje.  Steek 
dan de naald van voren naar achteren en weer naar voren, om het stokje heen en haak het stokje af.
* Popcorn of bobbelsteek van 5 stokjes.
Haak in één steek of ruimte 5 stokjes. Haal de haaknaald uit het vijfde stokje en steek hem in de steek 
van het eerste stokje. steek de haaknaald nu door de lus van het vijfde stokje en trek hem door de eerste 
lus. Haak 1 losse om de popcorn ‘vast’ te zetten.
* 2 samengevoegde stokjes: Haak een stokje, maar maak hem niet af. Je hebt nu twee lussen op de 
haaknaald. Begin nog een stokje te haken en haak ook deze niet af. Je hebt nu drie lussen op de 
haaknaald. Haal nu de draad door alle drie de lussen. 

Designer: Corine van Wijk

Größe: ca. 22 cm Ø

Sie brauchen:
-  für die Decke in Rosa (Foto rechts): Durab-

le Baumwollgarn Nr 8: Beige 2116, Rosa 
239, Lila 284, Weiß 202

-   für die Decke in Blau (Foto rechts): Durable 
Baumwollgarn Nr 8: Mittelblau 207, 
Hellblau 14, Lila 284, Weiß 202, Beige 2116

- Häkelnadel Nr 4
- Wollnadel mit stumpfer Spitze 

Muster:
Relief-Stb: Die Häkelnadel UM das Stb der 
vorigen Rd häkeln = zuerst 1 Umschlag, 
dann die Häkelnadel von vorne nach hinten 
neben dem Stb einstechen und auf der an-
deren Seite des Stb nach vorne ausstechen, dann das Stb wie gewohnt fertigstellen.
Popcorn: in 1 Einstichstelle 5 Stb häkeln, dann die Häkelnadel aus der Schlinge nehmen und bei den 
beiden Maschengliedern des 1. Stb einstechen, dann die Schlinge wieder aufnehmen und durch die 
Maschenglieder des Stb ziehen, Popcorn-Masche mit 1 Lfm fertigstellen.
2 Stb zusammen abmaschen: * Umschlag, Häkelnadel einstechen, Umschlag und Faden holen, Um-
schlag und Faden durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen, ab * 1x wdh, dann Umschlag und Faden 
durch die 3 Schlingen auf der Häkelnadel ziehen.

Farbfolge:
In der Schritt-für-Schritt Anleitung auf den nächsten Seiten werden die Farben in folgender Reihenfol-
ge verarbeitet: Weiß 202, Dunkelblau 95, Hellblau 13, Mittelblau 14, Weiß 202, Mittelblau 14, Dun-
kelblau 95, Hellblau 13, Mittelblau 14, Dunkelblau 95, Weiß 202.
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Deckchen / Doily

Ausführung:
In Weiß einen Fadenring arbeiten. 
Rd 1:
* 2 Stb zus abmaschen, 2 Lfm, ab * 7x wdh, 
mit 1 Kettm in den 1. Lfm-Bogen schließen. 
Abmaschen. 
Tipp: Nach jeder Rd den Fd hängen lassen 
und bei den ersten M der 
nächsten Rd mitfassen.

Rd 2:
Dunkelblau, 4 Lfm (= 1 
Stb + 1 Lfm) und 1 Stb (= 
1 V-Masche), * 1 Lfm, 1 
V-Masche, ab * wdh, mit 
1 Kettm in die 1. V-Ma-
sche schließen. Abmaschen.

Rd 3:
Zwischen den beiden Stb einer V-Masche mit 
Hellblau anmaschen, 3 Lfm, 2 Stb in densel-
ben Lfm-Bogen, 1 Lfm, 1 Relief-Stb um das 
folg Stb der vorigen Rd, 1 Lfm, * 3 Stb zwi-
schen den beiden Stb der folg V-Masche, 1 
Lfm, 1 Relief-Stb um das folg Stb der vorigen 
Rd, 1 Lfm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die obe-
re der 3 Lfm schließen. Abmaschen.

Rd 4:
In den Lfm-Bogen vor einem Relief-Stb mit 
Mittelblau anmaschen, 3 Lfm, 1 Relief-Stb um 
das Relief-Stb der vorigen Rd, 1 Stb in folg 
Lfm-Bogen, 3 Lfm, * 1 Stb in den Lfm-Bogen vor dem nächsten Relief-Stb, 1 
Relief-Stb um das Relief-Stb der vorigen Rd, 1 Stb in folg Lfm-Bogen, 3 Lfm, 
ab * wdh, mit 1 Kettm in die obere der 3 Lfm schließen. Abmaschen.
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Dit patroon is ontworpen door Corine van Wijk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Garens Roze versie:
Durable Breikatoen nr.8
Beige - 2116
Roze - 239
OudBlauw - 284
Wit - 202

Garens Blauwe versie:
Durable Breikatoen nr.8
Blauw - 14
OudBlauw - 284
Wit - 202
Beige - 2116

Tips & Tricks:
- Waar staand stokje staat kunnen ook 3 lossen worden gehaakt.
- Knip de draad niet te kort af, zo is het makkelijker om draadjes weg te stoppen.
- Haak indien mogelijk over het afgeknipte draadje van de vorige toer heen.
- Dit patroon is beschreven door een rechtshandige.
- Werk na een aantal toeren je draadjes weg.

Toer 1:
Maak een magische ring en haak hierin: 2 samengevoegde stokjes, 2 lossen. 
Herhaal dit nog 7 keer (8 blaadjes). 

Hecht af in eerste ruimte met 1 halve vaste.
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Dit patroon is ontworpen door Corine van Wijk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Toer 2:
Staand stokje.

Haak in een ruimte 1 staand stokje, 1 losse, 1 
stokje (= 1 V). Je kunt ook aanhechten en dan 4 
lossen haken (telt als 1 stokje en 1 losse). Haak 
1 losse en in de volgende ruimte 1 V: 1 stokje, 1 
losse, 1 stokje, dan 1 losse. Herhaal de rest van 
de toer en hecht af in de eerste V.

Toer 2 af.
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Dit patroon is ontworpen door Corine van Wijk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Toer 3:
Haak in een V 1 staand stokje + 2 stokjes en 
1 losse. 

Haak 1 reliëfstokje voor om het blaadje van toer 
1 (dat links zit van je werk, waar de punt van de 
stopnaald naar wijst), dan 1 losse. 

Begin van het reliëfstokje. Reliëfstokje.
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In de volgende V 3 stokjes, 1 losse, en om het volgende blaadje 1 reliëfstokje voor, 1 losse.

Herhaal de rest van de toer en hecht af met 1 halve vaste in het eerste stokje.

Toer 4:

Haak 1 staand stokje in de opening rechts van een 
relïëfstokje.

Haak 1 reliëfstokje voor om het reliëfstokje van 
de vorige toer. In de ruimte ernaast 1 stokje. 
Haak 3 lossen. 
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In de volgende ruimte (dus rechts van het volgende 
reliëfstokje) 1 stokje, 1 reliëfstokje voor om het 
reliëfstokje van de vorige toer. In de ruimte ernaast 
1 stokje. Haak 3 lossen, en vervolg de rest van de 
toer. Hecht af in het eerste stokje met 1 halve vaste.

Toer 5:

Haak in een lossenboog 1 staand stokje, 2 stokjes, 1 
losse, 3 stokjes. Haak 1 losse, 1 stokje in de ruimte 
ernaast (rechts van het reliëfstokje)  en 1 stokje in 
de ruimte links van het reliëfstokje, 1 losse.

Herhaal de rest van de toer en hecht af in het 
eerste stokje met 1 halve vaste. 
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Rd 5:
Bei einem 3-Lfm-Bogen mit Weiß anmaschen, 
um denselben 3-Lfm-Bogen (3 Lfm, 2 Stb, 1 
Lfm, 3 Stb), 1 Lfm, 1 Stb in Lfm-Bogen vor dem 
Relief-Stb, 1 Stb in Lfm-Bogen nach dem Re-
lief-Stb, 1 Lfm, * um folg 3-Lfm-Bogen (3 Stb, 
1 Lfm, 3 Stb), 1 Lfm, 1 Stb in Lfm-Bogen vor 
dem Relief-Stb, 1 Stb in Lfm-Bogen nach dem 
Relief-Stb, 1 Lfm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die 
obere der 3 Lfm schließen. Abmaschen.

Rd 6:
Zwischen 2 Stb mit Mittelblau anmaschen, 7 
Lfm (= 3 Lfm + 1 Stb), 1 fM in den Lfm-Bogen 
in der Mitte der 6-Stb-Gruppe, 4 Lfm, * 1 Stb 
zwischen 2 Stb der vorigen Rd, 1 fM in den 
Lfm-Bogen in der Mitte der 6-Stb-Gruppe, 4 
Lfm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die obere der 3 
Lfm schließen. Abmaschen.

Rd 7:
Rechts von einem Stb bei dem 4-Lfm-Bogen 
mit Dunkelblau anmaschen, in denselben 
Lfm-Bogen (2 Lfm, 1 hStb, 1 Lfm, 2 hStb), 1 
Relief-Stb um das Stb der vorigen Rd, um folg 
Lfm-Bogen 1 V-Masche (= 2 hStb, 1 Lfm, 2 
hStb), 1 Lfm, fM auslassen, * in folg Lfm-Bo-
gen 1 V-Masche, 1 Relief-Stb um das Stb der 
vorigen Rd, in folg Lfm-Bogen 1 V-Masche, 1 
Lfm, fM auslassen, ab * wdh, mit 1 Kettm in 
die obere der 3 Lfm schließen. Abmaschen.

Rd 8:
Links von einem Relief-Stb beim Lfm-Bogen der V-Masche mit Hellblau 
anmaschen, 3 Lfm (= 1. Stb), 3 Lfm, in den Lfm-Bogen über der fM 1 
Popcorn, 2 Lfm (Achtung: am Ende der Popcorn-Masche wurde bereits 1 
Lfm gehäkelt, also gibt es hier insgesamt 3 Lfm), 1 Stb in Lfm-Bogen der 
folg V-Masche, 2 Stb zus abmaschen, dabei das 1. Stb rechts bzw. das 2. 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
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Dit patroon is ontworpen door Corine van Wijk in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Toer 6:

Haak tussenin de twee stokjes 1 staand stokje. 
Haak 4 lossen, 1 vaste in het 1-losseboogje tussenin 
de zes stokjes, 4 lossen, 1 stokje tussenin de twee 
stokjes, 4 lossen, etc. 

Hecht af in eerste ruimte.
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Toer 7:

Hecht aan in een lossenboog -rechts van een 
stokje- en haak 2 halve stokjes, 1 losse, 2 halve 
stokjes (telt als een V). 

Haak 1 reliëfstokje voor om het stokje van de vorige 
toer, dan weer in de lossenboog 2 halve stokjes, 1 
losse, 2 halve stokjes, vervolgens 1 losse (die losse 
zit dan boven de vaste van de vorige toer).
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reliëfstokje) 1 stokje, 1 reliëfstokje voor om het 
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1 stokje. Haak 3 lossen, en vervolg de rest van de 
toer. Hecht af in het eerste stokje met 1 halve vaste.
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losse, 3 stokjes. Haak 1 losse, 1 stokje in de ruimte 
ernaast (rechts van het reliëfstokje)  en 1 stokje in 
de ruimte links van het reliëfstokje, 1 losse.

Herhaal de rest van de toer en hecht af in het 
eerste stokje met 1 halve vaste. 
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Toer 7:

Hecht aan in een lossenboog -rechts van een 
stokje- en haak 2 halve stokjes, 1 losse, 2 halve 
stokjes (telt als een V). 

Haak 1 reliëfstokje voor om het stokje van de vorige 
toer, dan weer in de lossenboog 2 halve stokjes, 1 
losse, 2 halve stokjes, vervolgens 1 losse (die losse 
zit dan boven de vaste van de vorige toer).
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Toer 8: (In deze toer ga je popcorns haken en samengevoegde stokjes)

Haak 1 staand stokje in een 1-losseruimte van een 
V, links van een reliëfstokje. 

Haak 3 lossen, in de volgende 1-losseruimte 
(boven de vaste) 1 popcorn van 5 stokjes, dan 3 
lossen (= inclusief die ene losse die bij een 
popcorn hoort!), dan weer 1 stokje in het midden 
van de volgende V, 3 lossen. 

Haak nu rechts en links van het reliëfstokje 2 
samengevoegde stokjes (dus 1 links en 1 rechts) 
en haal de draad door de drie lussen op naald. 
Haak 3 lossen. Tussenin de volgende V 1 stokje, 3 
lossen, in de ruimte ernaast weer 1 popcorn, dan 
3 lossen.

Herhaal de rest van de toer en hecht af in de 
eerste ruimte.
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Nähere Informationen zu diesem Projekt und Verkaufsinformationen finden Sie hier: durableyarn.com
Dieses Projekt wurde im Auftrag von Durable entworfen. Die Anleitung und Fotos sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Jede Verwertung ist ohne schriftliche 
Genehmigung nicht erlaubt. Designer und Durable haften nicht für eventuelle Schäden, die durch Fehler im Schnitt oder in der Anleitung entstanden sind.
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Deckchen / Doily

Stb links des folg Relief-Stb arbeiten, 3 Lfm, * 1 Stb in den Lfm-Bogen der 
folg V-Masche, 3 Lfm, in den Lfm-Bogen über der fM 1 Popcorn, 2 Lfm (Ach-
tung: am Ende der Popcorn-Masche wurde bereits 1 Lfm gehäkelt, also gibt 
es hier insgesamt 3 Lfm), 1 Stb in Lfm-Bogen der folg V-Masche, 2 Stb zus 
abmaschen, dabei das 1. Stb rechts bzw. das 2. Stb links des folg Relief-Stb 
arbeiten, 3 Lfm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die obere der 3 Lfm schließen. 
Abmaschen.

Rd 9:
Bei einem Lfm-Bogen mit Mittelblau anmaschen, 3 Lfm (= 1. Stb), 2 Stb in 
denselben Lfm-Bogen, * in folg Lfm-Bogen 3 Stb, ab * wdh, mit 1 Kettm in 
die obere der 3 Lfm schließen. 

Rd 10:
Bei einem Lfm-Bogen mit Dunkelblau anmaschen, 2 Lfm (= 1. Stb), Stb in 
denselben Lfm-Bogen, 2 Lfm, * in folg Lfm-Bogen 2 Stb, 2 Lfm, ab * wdh, 
mit 1 Kettm in die obere der 3 Lfm schließen. 

Rd 11:
Bei einem Lfm-Bogen mit Weiß anmaschen (= 1. fM), in denselben Lfm-Bo-
gen (1 hStb, 2 Stb, 1 hStb, 1 fM), 1 Lfm, 1 fM in folg Lfm-Bogen, 1 Lfm, 
* in folg Lfm-Bogen (1 fM, 1 hStb, 2 Stb, 1 hStb, 1 fM), 1 Lfm, 1 fM in folg Lfm-Bogen, 1 Lfm, ab * 
wdh, mit 1 Kettm in die 1. fM schließen.

Fertigstellen:
Alle Fäden vernähen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
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Toer 9:
Haak in een willekeurige ruimte 1 staand stokje en 
2 stokjes. Haak in elke ruimte 3 stokjes. Hecht af in 
het eerste stokje met 1 halve vaste.

Toer 10:
Haak 1 staand stokje en 1 stokje in een 
tussenruimte, 2 lossen. In de volgende ruimte 
2 stokjes, 2 lossen. Herhaal de rest van de toer. 
Hecht af in het eerste stokje met 1 halve vaste.

Toer 11:
Hecht aan in een ruimte (dit telt als 1 vaste), 1 half stokje, 
2 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste, 1 losse. In de volgende 
ruimte 1 vaste, 1 losse. 
*In de ruimte ernaast 1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes, 
1 half stokje, 1 vaste, 1 losse. In de volgende ruimte 1 
vaste, 1 losse. Herhaal vanaf * de rest van de toer. Hecht 
af in eerste vaste met 1 halve vaste.

Werk alle draadjes netjes weg en klaar is je doily!
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