
Hallo, het is eindelijk tijd! Een warm welkom bij Deel 1 van de Garden 

Party Jacket Crochet-Along! 

 

Deze week: Stekenproef en Vierkanten/Deel 1 

Wanneer je de "introductie en benodigdheden"-blogpost voor de CAL hebt 

gemist, dan vindt je die HIER! 

Mijn naam is Stephanie en dit ben ik: 

 

Als 16-jarige zat ik op een geweldige 70-er jaren bruine geruite bank met 

houten armleuningen naast mijn Oma en zij leerde me haken. Ik koester die 

gift meer dan ik kan uiten, maar ik weet zeker dat je dát zult begrijpen. Ik ben 

helemaal verslaafd aan alles wat met haken en kleur te maken heeft. Van 
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ontwerpen en wol, tot de geweldige mensen die ik heb mogen ontmoeten 

tijdens de afgelopen jaren. 

Ik heb het Garden Party Jacket ontworpen en dit gekozen voor mijn eerste 

Crochet Along omdat ik het plezier wat ik heb van iets te kunnen dragen, 

gemaakt met je eigen handen, wilde delen. 

Ik ben een onafhankelijke ontwerpster die gezegend is met een enorme 

hoeveelheid steun vanuit de haakwereld. Ik hoop dat ik mijn kennis kan delen 

met jullie allemaal. Ik weet zeker dat bij dit avontuur ik ook van júllie zal leren.  

Hoewel ik naar mijn gevoel al een eeuwigheid haak en ontwerp, is dit mijn 

eerste Crochet Along. Ik vraag je dan ook geduld te hebben wanneer we op 

deze weg kleine hobbels tegen zullen komen. Ik werk keihard om ervoor te 

zorgen dat het met gemak en plezier verloopt. Haken zou gelijk moeten staan 

aan plezier en geluk en ik doe mijn best daarvoor te zorgen! 

Ik heb ervoor gekozen vier delen over vier weken te verdelen. Elk deel zou 

relatief makkelijk moeten zijn en niet teveel van je tijd en inzet moeten eisen 

om in die week af te maken. 

Dit zijn de twee stappen van deze week: 

Stap 1: Maat bevestigen/Stekenproef 

Stap 2: Maak 8 kleine vierkanten in jouw maat 

Stap 1: MAAT BEVESTIGEN/STEKENPROEF 

BELANGRIJK! MAATBEVESTIGING: 

Door de geweldig leuke en vele reacties op de aankondiging van de CAL, heb ik 

een tweede testteam samengesteld. Dit om mijn werk dubbel en driedubbel te 

controleren. 

Zij hebben twee dingen ontdekt: 



1. De genoemde maten vallen ruim zodat iedere maat eigenlijk 2 maten 

dekt. Kies NIET simpelweg je normale "van het rek" maat. De meesten 

kiezen ervoor een maat omlaag te gaan, maar niet iedereen. STOP HIER 

voordat je doorgaat en sta even stil bij de "Info en Benodigdheden" 

blogpost die je HIER kunt vinden 

 

2. Het stekenpatroon zal losser worden hoe groter het wordt en wanneer er 

meer toeren toegevoegd worden. Dit betekent dat als je volgende week 

verdergaat met de medium en grote vierkanten, je controleert of je nog 

steeds voldoet aan je stekenproef. Ik zal je eraan herinneren en je er 

volgende week doorheen leiden. 

EN DAN NU DE STEKENPROEF: 

(Vaak gezien als een vies woord bij het haken! ;) ) 

BEKENTENIS: Ik ben net als jij. Ik zie het woord stekenproef en grom een 

beetje zonder het te beseffen! Maar...ik beloof je dat ik het snel en pijnloos zal 

maken want het is ABSOLUUT noodzakelijk voor draagbaar haakwerk. Wanneer 

je deken een beetje te groot wordt, geen probleem, meer ruimte om onder te 

knuffelen! Wanneer je kledingstuk te groot of te klein wordt, zal je 

waarschijnlijk meer doen dan grommen! Haha! 

Sommige mensen geven de voorkeur aan een patroon met een stap-voor-stap-

gids en anderen geven de voorkeur aan kort en bondig, geen poespas. In deze 

post zal je een gedetailleerd patroon terugvinden, compleet met foto's, en 

helemaal aan het eind zal je de simpele versie terugvinden zonder foto's. De 

keuze is aan jou! 

Voor een stekenproef maak je normaal gesproken een staal of een klein stuk 

van het patroon waarna je stopt om je werk te meten. 

Voor onze stekenproef zullen we: 
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ALS EERSTE: Haak de eerste DRIE toeren van ons kleinste vierkant en stop om 

te controleren. 

ALS TWEEDE: Ga door en maak ÉÉN klein vierkant compleet voor de gekozen 

maat en controleer weer. 

Ik heb een 5.5 mm haaknaald gebruikt voor mijn kledingstuk. Dit is een goede 

maat voor jou om mee te beginnen. 

Blader naar het stap-voor-stap patroon of de simpele versie: pak je 

garen voor dit project plus een 5,5 mm haaknaald en maak ÉÉN KLEIN 

vierkant tot en met TOER 3, ongeacht de maat die je gepland hebt te 

maken en kom dan terug naar deze plek: 

Ik wacht geduldig................. 

Jippie, je bent er weer!! Met ÉÉN KLEIN VIERKANTJE compleet tot en met TOER 

3! Goed gedaan! Laten we nu eens kijken hoe strak je het eerste deel van de 

stekenproef gehaakt hebt. 

Het vierkant is waarschijnlijk niet perfect vierkant, dat is prima. Volgende week, 

wanneer we al onze vierkanten compleet hebben, zal ik je leren hoe je ze moet 

blokken, zodat ze netjes en recht zijn voor het samenvoegen. Voor nu (zonder 

te rekken, gewoon je vierkant vormen) speld je je stekenproef op een 

schuimrubberen mat of gevouwen handdoek vast. Niet trekken, gewoon recht 

maken. Plaats dan een liniaal langs een rand van je vastgespelde vierkant zoals 

hier te zien is:  



  

HET DOEL VAN DE STEKENPROEF IS 8,25 cm breed voor het vierkant tot 

EN MET TOER 3. Zoals je kunt zien, zit ik precies goed met dit vierkant. Jippie 

voor mij, je zou denken dat ik er al 100 van heb gemaakt. Dat heb ik ook. De 

helft misschien in mijn slaap. LOL. 

Nu die van jou: 

Wanneer jouw vierkant KLEINER is dan 8,25 cm, dan haak je STRAKKER 

dan ik en moet je een haaknaald GROTER proberen. Neem eerst een 6.0 mm en 

meet dan opnieuw. Wanneer je op 8,25 cm zit, ben je er klaar voor en kun je 
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verder met dezelfde haaknaald. Zo niet, probeer dan de volgende (grotere) 

haaknaald tot je meting klopt. 

Wanneer je vierkant GROTER is dan 8,25 cm, dan haak je LOSSER dan ik en 

moet je een haaknaald KLEINER proberen. Neem eerst een 5.0 mm en meet 

opnieuw. Zodra je op 8,25 cm zit, ben je er klaar voor om verder te gaan met 

die haaknaald. Zo niet, dan probeer je nog een maat kleiner tot je meting klopt. 

Nu is het tijd voor het TWEEDE DEEL VAN DE STEKENPROEF: 

Neem het vierkant wat je net hebt gemaakt en volg het patroon voor JOUW 

maat, maak ÉÉN klein vierkant af volgens de instructies. 

En dan, HERCONTROLE: Zoals gezegd, de buitenste toeren zullen gewoonlijk 

losser zijn dan de begintoeren. Vandaar onze tweede controle. 

In het schema kun je zien hoe groot je ene afgemaakte kleine vierkant zou 

moeten zijn voor elke maat: 

MAAT: 
BREEDTE KLEIN AFGEMAAKT VIERKANT 

(cm's) 

XXS/XS 8,3 

S/M 10,8 

L/XL 12,7 

2XL/3XL 15,2 

4XL/5XL 16,5 

 

Wanneer je vierkant KLEINER is dan het schema aangeeft, dan haak je 

STRAKKER dan ik. Probeer een haaknaald GROTER en meet opnieuw. Wanneer 

je breedte klopt dan ben je er klaar voor en kun je met die haaknaald verder 

gaan. Zo niet, probeer de volgende maat (haaknaald) tot je dezelfde breedte 

hebt. 



Wanneer je vierkant GROTER IS dan het schema aangeeft, dan haak je 

LOSSER dan ik. Probeer een haaknaald KLEINER en meet opnieuw. Wanneer je 

de correcte breedte hebt, ben je er klaar voor en kun je verder met die 

haaknaald. Zo niet, probeer de volgende maat (haaknaald) tot je dezelfde 

breedte hebt. 

Oké….. wat als je super dichtbij zit, maar net niet helemaal?! 

Haal even diep adem, lieverd. 

Je wilt zo DICHTBIJ mogelijk komen, maar de wereld draait ook door als het 

niet helemaal precies is. Het grootste verschil mag maximaal 0,64 cm zijn. 

Zodra het meer dan dat is, test je de stekenproef opnieuw. Blokken kan ervoor 

zorgen dat ze de correcte maat krijgen. Het is beter een beetje kleiner dan 

groter te zitten, omdat haakwerk SUPER rekbaar is van nature. Dus kom zo 

dichtbij mogelijk en ga door :) 

STAP 2: MAAK ACHT KLEINE VIERKANTEN IN JOUW GEKOZEN MAAT: 

Gebruik de stap-voor-stap óf simpele versie van het patroon hieronder voor de 

kleine vierkanten. Maak er ACHT van, conform de door JOUW gekozen maat. 

Elke maat groter zal extra toeren hebben en het patroon geeft aan waar je 

moet stoppen voor jouw maat. 

Onthoud dat alle patrooninstructies en informatie als volgt geschreven is: 

XXS/XS (S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL) 

Bijvoorbeeld, wanneer je L/XL maakt, dan wil je de informatie gebruiken die als 

tweede tussen de haakjes staat. Veel patronen met verschillende kledingmaten 

worden op deze manier geschreven, dus deze kennis kan je in toekomstige 

patronen van nut zijn! 

Patrooninstructies: (Met foto’s, verder naar onder staat de simpele 

versie) 



Afkortingen gebruikt in het patroon, ter referentie wanneer nodig: 

AK                accentkleur                             Vlg             volgende 

Beg              begin                                      Pop            popcorn 

Beg pop        begin popcorn                         Herh           herhaal 

L                  losse                                      Tr               toer 

Stk               stokje                                    Hv              halve vaste 

Hst              half stokje                               R(s)           ruimte(s) 

HK               hoofdkleur 

*Steken tellen: vaak zal het aantal steken vermeld worden als het 

aantal 3st-groepen aan de zijkant. Om dit te tellen, begin je met de 

eerste 3st-groep op de hoek, dan het aantal 3st-groepen ertussen en 

als laatste de 3st-groep van de volgende hoek aan dezelfde kant. 

Speciale Steken: (de meeste popcornsteken eindigen met een losse als laatste 

stap, let op, deze NIET) 

Begin Popcorn (beg pop): 3 lossen (telt als een stk), haak 4 stk in dezelfde 

ruimte, haal haaknaald uit de lus. Steek de haaknaald van voor naar achter 

bovenaan de eerste 3-l, trek de lus door de losse om de popcorn af te maken.  



Links: De lus laten vallen en de lus bovenin 

de 3 lossen opgepakt. 

Rechts: Pak de lus en haal door de losse om de popcorn te sluiten. 

 

Popcorn (pop): haak 5 stk in de aangegeven steek, haal de haaknaald uit de 

lus. Steek haaknaald van voor naar achter onder de 2 v-tjes (zoals normaal) 

van het 1e gehaakte stk van de groep, haal de lus door het 1e stk om de 

popcorn af te maken. *Kijk naar de foto's hierboven indien nodig.  
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Patroon begint hier: 

Klein vierkant: (Maak er 8 in jouw maat) keer niet aan het eind van de 

toer maar haak door. Laat 15 cm garen over aan het begin en eind. 

Als je minder kleuren kiest: ga gewoon door met hv tot je op de goede plek in 

het patroon voor de volgende toer bent, in plaats van afhechten en 

aanhechtend van je nieuwe garen. 

Als je meer kleuren kiest: hecht af wanneer je wilt en begin met een hv met je 

nieuwe garen op de goede plek voor de volgende toer. 

Met AK (accentkleur), 4 l, sluit met hv in 1e losse om een ring te vormen: (mijn 

voorkeur gaat uit naar het insteken van mijn haaknaald onder het v-tje van de 

1e losse, ik vind dat er gewoon mooier uitzien!)  

 

Tr 1: 1 l (telt niet als steek) 12 hst in ring (dus in het midden en niet in de 

lossen), sluit met hv in 1e hst. (12) 
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Tr 2: beg pop (*zie speciale steken hierboven voor foto's en instructies) in 

dezelfde steek als de sluitsteek, 1l, *pop (*zie speciale steken) in het vlg stk, 

1l, herhaal vanaf * 10 maal, sluit met hv op sluitsteek bovenop begin popcorn 

(steek haaknaald in dezelfde plek als hv die popcorn sloot bovenop de start 3l) 

en hecht af. (12 popcorns, 12 lossenruimtes) *Maak je niet druk als je werk na 

deze toer een beetje "kromt", dit is in orde* 
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Tr 3: hecht HK aan (hoofdkleur) in een willekeurige 1-lossenruimte (tussen de 

popcorns) met een hv, 3 l (telt als stk), (2 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde 1-

lossenruimte, 3 stk in de vlg lossenruimte, 1 l, 3 stk in dezelfde lossenruimte, 1 

l, *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1l) in de vlg lossenruimte, 3 stk in de vlg 1-lossenruimte, 1 

l, 3 stk in de vlg lossenruimte, 1 l, herhaal vanaf *, 2 keer, sluit met hv in 

bovenkant van beg 3-l, hecht af voor XXS/XS, niet voor alle andere maten. (4 

groepen van 3 stk aan elke kant)  

*STOP HIER VOOR HET EERSTE DEEL VAN DE STEKENPROEFTEST EN 

SCROLL TERUG OM DE HAAKNAALD TE CONTROLEREN* 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12966209_10209034546728783_2117142128_n.jpg


 

 

Tr 4: hv op volgende 2 stk en in 1-lossenruimte in de hoek, 3 l (telt als stk) (2 

stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde ruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de 

volgende hoek, *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in de vlg hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 

1-lossenruimte tot de volgende hoek, herhaal vanaf * rondom tot de 1e hoek is 

bereikt en sluit bovenaan de beg 3-lossenruimte met een hv, hecht af voor S/M, 

ga door voor de andere maten. (5 groepen van 3stk aan elke kant) 

Tr 5: herhaal toer 4, hecht af voor L/XL, ga door voor de andere maten. (6 

groepen van 3stk aan elke kant) 

Tr 6: herhaal toer 4, hecht af voor 2XL/3XL, ga door voor de andere maten. (7 

groepen van 3stk aan elke kant) 

Tr 7: herhaal toer 4, hecht af voor 4XL/5XL. (8 groepen van 3stk aan elke kant) 

*Let op: Maak je niet druk als je vierkanten niet perfect plat of recht aan de 

randen zijn, het blokken in Deel 2 volgende week zal dat allemaal oplossen!  
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Instructies: (Simpele versie, ga naar boven voor de Stap-voor-Stap) 

Afkortingen gebruikt in het patroon, ter referentie wanneer nodig: 

AK                accentkleur                             Vlg             volgende 

Beg              begin                                      Pop            popcorn 

Beg pop        begin popcorn                         Herh           herhaal 

L                  losse                                      Tr               toer 

Stk               stokje                                     Hv              halve vaste 

Hst              half stokje                               R(s)           ruimte(s) 

HK               hoofdkleur 

*Steken tellen: vaak zal het aantal steken vermeld worden als het 

aantal 3st-groepen aan de zijkant. Om dit te tellen, begin je met de 

eerste 3st-groep op de hoek, dan het aantal 3st-groepen ertussen en 

als laatste de 3st-groep van de volgende hoek aan dezelfde kant. 

Speciale Steken: (de meeste popcornsteken eindigen met een losse als laatste 

stap, let op, deze NIET) 

Begin Popcorn (beg pop): 3 lossen (telt als een stk), haak 4 stk in dezelfde 

ruimte, haal haaknaald uit de lus. Steek de haaknaald van voor naar achter 

bovenaan de eerste 3-l, trek de lus door de losse om de popcorn af te maken.  

Popcorn (pop): haak 5 stk in de aangegeven steek, haal de haaknaald uit de 

lus. Steek haaknaald van voor naar achter onder de 2 v-tjes (zoals normaal) 

van het 1e gehaakte stk van de groep, haal de lus door het 1e stk om de 

popcorn af te maken.  



Patroon begint hier: 

Klein vierkant: (Maak er 8 in jouw maat) keer niet aan het eind van de 

toer maar haak door. Laat 15cm garen over aan het begin en eind. 

Als je minder kleuren kiest: ga gewoon door met hv tot je op de goede plek in 

het patroon voor de volgende toer bent, in plaats van afhechten en 

aanhechtend van je nieuwe garen. 

Als je meer kleuren kiest: hecht af wanneer je wilt en begin met een hv met je 

nieuwe garen op de goede plek voor de volgende toer. 

Met AK (accentkleur), 4 l, sluit met hv in 1e losse om een ring te vormen:      

Tr 1: 1 l (telt niet als steek) 12 hst in ring (dus in het midden en niet in de 

lossen), sluit met hv in 1e hst. (12) 

Tr 2: beg pop (*zie speciale steken) in dezelfde steek als de sluitsteek, 1l, *pop 

(*zie speciale steken) in het vlg stk, 1l, herhaal vanaf * 10 maal, sluit met hv 

op sluitsteek bovenop begin popcorn (steek haaknaald in dezelfde plek als hv 

die popcorn sloot bovenop de start 3l) en hecht af. (12 popcorns, 12 

lossenruimtes) 

Tr 3: hecht HK aan (hoofdkleur) in een willekeurige 1-lossenruimte (tussen de 

popcorns) met een hv, 3 l (telt als stk), (2 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde 1-

lossenruimte, 3 stk in de vlg lossenruimte, 1 l, 3 stk in dezelfde lossenruimte, 1 

l, *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1l) in de vlg lossenruimte, 3 stk in de vlg 1-lossenruimte, 1 

l, 3 stk in de vlg lossenruimte, 1 l, herhaal vanaf *, 2 keer, sluit met hv in 

bovenkant van beg 3-l, hecht af voor XXS/XS, niet voor alle andere maten. (4 

groepen van 3 stk aan elke kant) 

*STOP HIER VOOR HET EERSTE DEEL VAN DE STEKENPROEFTEST EN 

SCROLL TERUG OM DE HAAKNAALD TE CONTROLEREN* 

Tr 4: hv op volgende 2 stk en in 1-lossenruimte in de hoek, 3 l (telt als stk) (2 

stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde ruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de 



volgende hoek, *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in de vlg hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 

1-lossenruimte tot de volgende hoek, herhaal vanaf * rondom tot de 1e hoek is 

bereikt en sluit bovenaan de beg 3-lossenruimte met een hv, hecht af voor S/M, 

ga door voor de andere maten. (5 groepen van 3stk aan elke kant) 

Tr 5: herhaal toer 4, hecht af voor L/XL, ga door voor de andere maten. (6 

groepen van 3stk aan elke kant) 

Tr 6: herhaal toer 4, hecht af voor 2XL/3XL, ga door voor de andere maten. (7 

groepen van 3stk aan elke kant) 

Tr 7: herhaal toer 4, hecht af voor 4XL/5XL. (8 groepen van 3stk aan elke kant) 

*Let op: Maak je niet druk als je vierkanten niet perfect plat of recht aan de 

randen zijn, het blokken in Deel 2 volgende week zal dat allemaal oplossen!  

Dat was het voor deze week! Ik hoop dat het niet te moeilijk was! 

Zorg er alsjeblieft voor dat je de FACEBOOK PAGINA HIER leuk vindt! Op die 

manier mis je geen updates of het volgende deel van het patroon! 

Kom hier alsjeblieft volgende week woensdag, 27 april 2016, terug voor Deel 2 

van onze Garden Party Jacket! Ik wacht op je terugkomst! 

Veel liefde & garen, 

Stephanie 

Volg me hier op Facebook! 

Volg me hier op Instagram! 

Volg me hier op Ravelry! 

Volg me hier op Pinterest! 
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Volg me hier op YouTube! 

Volg me hier op Twitter! 

Volg me hier op Etsy! 

Alle liefde en eer gaat naar het Testteam: Nichole Chapel, Jamie Cowley, 

Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber 

Sarita, & Heather Sutton 

De informatie en foto's in deze post zijn het auteursrechtelijk eigendom van 

Crochetverse©2016. Kopieer en plak alsjeblieft niks van de informatie hier 

vermeld, elektronisch, woordelijk, deels of geheel geschreven. Deel in plaats 

daarvan alsjeblieft alleen de DIRECTE LINK naar deze post en bedankt voor het 

delen wanneer je dat doet. Je mag natuurlijk alles wat je van dit patroon met je 

eigen handen maakt verkopen. Arbeid onder contract of massaproductie zijn 

niet toegestaan. Het wordt enorm gewaardeerd wanneer je Crochetverse als de 

ontwerper de eer geeft wanneer je verkoopt. Bedankt voor het respecteren van 

al het harde werk dat gestoken is in patronen, zodat we allemaal creatief 

mogen blijven :) 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
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