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Dit patroon is speciaal ontworpen voor de 2016 CAL-Crochet A Long Anniversary CAL, 
“Friends Around the World” en mag zonder toestemming van de ontwerpster op geen 

enkele manier worden verspreid.  
 

Een gehaakt vierkant van 30 cm met een unieke gedraaide techniek. 
 

 
 
 
Benodigdheden: 
Twee kleuren garen, geschikt voor een haaknaald van 6mm. 
6mm haaknaald 
Stopnaald 
Stekenmarkeerders 
 
Tips: 

 Het patroon in dit vierkant komt het best tot zijn recht in twee kleuren. 
 Wanneer je de lossen om elkaar heen draait, trek dan van achter naar voor. 
 Je hoeft je draden niet af te hechten; laat ze aan je werk zitten en laat ze via 

de zijkant van je werk mee omhoog komen. Let op dat je ze niet te strak 
aantrekt. 

 Begin elke toer met 5 lossen, de eerste losse is je keerlosse, de volgende vier 
lossen creëren je eerste 4-lossenruimte. 

 
 



 

 
Toer 1: 41 lossen. 
 
Toer 2: 1v in de 9e losse vanaf je haaknaald, *4l, sla de volgende 3l over, 1v in de 
volgende (4e) losse* tot het eind van de toer, draai je werk om. 
 
Toer 3: Hecht de tweede kleur aan met een hv, 5l, *trek de lus op je naald een beetje 
groter en haal je haaknaald eruit. Werkend vanaf de achterkant, draai de 5l die je net 
gemaakt hebt om de 4l van de vorige toer, steek je haaknaald terug in je lus en trek 
die weer strak, 1v in de v van de vorige toer, 4l * tot het einde van de toer eindigend 
met 1v in de 4e losse van de laatste 4-lossenruimte, draai je werk om.  
 
Toer 4: 5l, 1v in de v van de vorige toer, 4l, 1v in de volgende v* tot het einde van de 
toer, eindigend met een v in de 4e losse van de laatste 4-lossenruimte, draai je werk 
om. 
 
Toer 5 to 35: Wissel van kleur en herhaal toer 3 en 4 tot je 36 toeren hebt. Hecht af 
en wissel indien gewenst van kleur voor de rand. 
 
Toer 36: 4l, 1v in de v van de vorige toer, 3l, 1v in de volgende v * tot het einde van 
de toer, eindigend met v in de 4e losse van de laatste 4-lossenruimte. 
 
Rand Toer 1: 1v in elke steek en 2l in de hoeken. Let goed op dat je niet per ongeluk 
een steek overslaat en 36 steken hebt. Afhechten en van kleur wisselen (indien 
gewenst) 
 
Rand Toer 2: Vasten rond het hele vierkant, met 1v - 2l - 1v in elke hoekruimte. 38 
steken per zijde. 
 
Hint: Voeg nog een rand vasten of stokjes toe om gewenst formaat vierkant te 
krijgen.  
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