
 
 

 
 

Snow Maiden 
 

Gemaakt door Margaret Krueger 
Wisconsingardenlife.wordpress.com 

 
Dit patroon is speciaal gemaakt voor de 2018 Crochet A Long CAL, "Friends Around the World” CAL, het mag 

niet gekopieerd, verspreid of verkocht worden zonder toestemming van de designer. 
 
 

 
 

Benodigde	materialen:	
	
Lion Brand Vanna's Choice (of garen geschikt voor haaknaald 5) 
Haaknaald 5 
Steekmarkeerders 
Stopnaald 
 
Totale	grootte:	31 cm vierkant 
 
Afkortingen: 
	

dstk - dubbel stokje 
hstk - half stokje 
hv - halve vaste 
l - losse 
stk - stokje 
v – vaste 



 
 

 
 

Speciale	Steken: 
	
3stk‐samen	groep	–	3	stokjes	samen	haken	groep:	(omslaan, steek je haaknaald in de aangegeven steek, 
omslaan, haal een lus op, omslaan, door 2 lussen halen) 3 keer; omslaan, door alle lussen halen 
 
Begin‐3stk‐samen	groep	–	begin	3	stokjes	samen	haken	groep: 2 l, (omslaan, steek je haaknaald in de 
aangegeven steek, omslaan, haal een lus op, omslaan, door 2 lussen halen) 2 keer; omslaan, door alle 
lussen halen 
 
Staande	v: Maak een schuiflus en steek je haaknaald in de aangegeven steek, omslaan, door een lus halen, 
omslaan, door 2 lussen halen 
 
Staand	stokje:  Maak een schuiflus en steek je haaknaald door de lus, omslaan, steek je haaknaald in de 
aangegeven steek, omslaan, door een lus halen, omslaan, door 2 lussen halen, omslaan, door 2 lussen 
halen 
 
Blad	steek: 3 l, hstk in de 2de losse, hv in de 3de losse 

 

TIP!	

Het	patroon	zal	er	het	best	uitzien	als:	

Toer	1	tot	en	met	5	zijn	gehaakt	in	een	enkele	kleur	en	Toer	6	is	gehaakt	in	een		

contrasterende	kleur.	

Toer	8	en	9	zijn	gehaakt	in	contrasterende	kleuren	

Toer	12	en	13	zijn	gehaakt	in	contrasterende	kleuren	

Toer	15	en	16	zijn	gehaakt	in	contrasterende	kleuren	

Mocht	je	verschillende	kleuren	gebruiken	dan	is	het	aan	te	raden	om	aan	het	begin	van	de	

toer	met	een	staande	v	of	een	staand	stk	te	beginnen	i.p.v.	een	lossenketting	

1	l	telt	niet	als	een	steek	in	het	gehele	patroon	en	de	eerste	steek	na	de	eerste	1	l	van	een	toer	

wordt	in	dezelfde	steek	gehaakt	als	de	1	l	

3	l	aan	het	begin	van	een	toer;	telt	als	een	stk	in	het	gehele	patroon	en	de	volgende	steek	

wordt	in	de	volgende	steek	van	de	vorige	toer	gehaakt,	tenzij	anders	aangegeven	

5	l	aan	het	begin	van	een	toer;	telt	als	een	stk	en	2	l	in	het	gehele	patroon	en	de	volgende	steek	

wordt	in	de	volgende	steek	van	de	vorige	toer	gehaakt,	tenzij	anders	aangegeven	



 
 

 
 

Begin met een Magische	lus	
Toer	1: 1 l, 8 v. Sluit met een hv in de eerste v, trek de draad aan om de ring te sluiten. (8v)	
 
Toer	2:	*blad steek, sla de volgende steek over, hv in de voorste lus van de volgende steek van Toer 1 
(blad afgewerkt)* 4 keer. Sluit met een hv in de 1ste l van het eerste blad. (4 bladeren) 
 
Toer	3:	*blad steek, hv in de achterste lus van de volgende steek van Toer 1 (blad afgewerkt)* 8 keer. 
Sluit met een hv in de 1ste l van het eerste blad. (8 bladeren) 
 
Toer	4:	*2 l, hv in de achterste lus van de volgende steek van Toer 3* 8 keer. Sluit met een hv onderin de 
2-lossenruimte. (8 hv, 8 2-lossenruimtes) 
 
Toer	5:	Hv in de 2-lossenruimte, 3 l, 3 stk in dezelfde 2-lossenruimte, *1 l, 4 stk in de volgende 2-
lossenruimte* 7 keer, 1 l. Sluit met een hv bovenin de 3 l. Hecht je draad af als je van kleur hebt 
veranderd. (32 stk, 8 1-lossenruimtes) 
 
Toer	6: Als je van kleur hebt veranderd, hecht aan in het eerste stk van een willekeurige 4 stk groep, 
anders kun je gewoon doorgaan in dezelfde kleur als volgt. 1 l, 4 v, *aan de voorkant van je werk, dstk in 
de hv van Toer 4, 4 v* 7 keer, dstk in de hv van Toer 4. Sluit met een hv in de eerste v. Hecht je draad af 
als je van kleur hebt veranderd. (32 v, 8 dstk) 
 
Toer	7: Als je van kleur hebt veranderd, hecht aan in de eerste v van een willekeurige 4 v groep, anders 
kun je gewoon doorgaan in dezelfde kleur als volgt. Begin-3stk-samen groep , *2 l, sla de volgende steek 
over, 3stk-samen groep* 19 keer, 2 l, sla de volgende steek over. Sluit met een hv bovenin de begin 3stk-
samen groep . Sluit af als je van kleur hebt veranderd. (20 3stk-samen groep, 20 2-lossenruimtes) Plaats 
een steekmarkeerder in elk van de 4 3stk-samen groep die in de dstk van Toer 6 zijn gehaakt. 
 
Toer	8:	Als je van kleur hebt veranderd, hecht aan in een willekeurige 2-lossenruimte, anders hv in de 2-
lossenruimte, 3 l, 2 stk in dezelfde 2-lossenruimte, *3 stk in de volgende 2-lossenruimte* 19 keer. Sluit 
met een hv bovenin de 3 l. Hecht je draad af als je van kleur hebt veranderd, en ook als je niet van kleur 
hebt veranderd. (60 stk) 
 
Toer	9: Hecht aan in het eerste stk van een 3-stk groep voor een gemarkeerde steek. 1 l, *3 v, aan de 
voorkant van het werk, dstk in 3stk-samen groep, verplaats de steekmarkeerder in deze steek als het 
gemarkeerd was in de vorige toer* 20 keer. Sluit met een hv in de 1ste v. (60 v, 20 dstk) 
 
We gaan het project nu in een vierkant veranderen, door in de 4 hoeken te werken. 
 
 

TIP!	
De	gemarkeerde	steken	zijn	de	hoeksteken	met	19	steken	ertussen.	

	
Toer	10:	3 l (telt als een stk), 2 dstk, *(2 dstk, 2 l, 2 dstk) in de gemarkeerde steek, 2 dstk, 2 stk, 4 hstk, 3 
v, 4 hstk, 2 stk, 2 dstk* 4 keer, waarbij het stk en de 2 dstk van de laatste keer weggelaten worden. Sluit 
met een hv bovenin de 3-lossenruimte. (Per kant: 8 dstk, 4 stk, 8 hstk, 3 v, 2-lossenruimte. Totaal: 32 dst, 
16 stk, 32 hstk, 12 v, 4 2-lossenruimtes)	



 
 

 
 

Toer	11:	 1 l, 5 v, *(v, 2 l, v) in de hoek lossenruimte, 23 v* 4 keer, waarbij de laatste 5 v van de laatste 
keer weggelaten worden. Sluit met een hv in de eerste v. Hecht je draad af na deze toer zodat elke toer in 
de hoek lossenruimte kan worden begonnen. (Per kant: 25 v, 2-lossenruimte. Totaal: 100 v, 4 2-
lossenruimtes) 

 
 Toer	12:  Hecht aan in een willekeurige hoek lossenruimte. 1 l, *(v, 2 l, v) in elke hoek lossenruimte, (1 l, 
sla een steek over, v) 12 keer, 1 l, sla een steek over)* 4 keer. Sluit met een hv in de eerste v. Hecht je 
draad af als je van kleur hebt veranderd. (Per kant: 14 v, 13 1-losseruimte, 2-lossenruimte. Totaal: 56 v, 
52 1-lossenruimtes, 4 2-lossenruimtes) 
 
Toer	13: Als er van kleur is veranderd, hecht aan in een willekeurige lossenruimte, zo niet, hv naar de 
hoek lossenruimte. 1 l, *(v, 2 l, v) in de hoek lossenruimte, (hv in de volgende steek, werk aan de voorkant 
van je werk, stk in de overgeslagen steek van Toer 11) 13 keer, hv in de volgende steek* 4 keer. Sluit met 
een hv in de eerste v. (Per kant: 13 stk, 14 hv, 2 v, 2-lossenruimte. Totaal: 52 stk, 56 hv, 8 v, 4 2-
lossenruimtes) 
 
Toer	14:	Hv naar de hoek lossenruimte. 5 l, stk in dezelfde hoek lossenruimte, 29 stk, *(stk, 2 l, stk) in 
dezelfde hoek lossenruimte, 29 stk* 3 keer. Sluit met een hv in de 3de losse van de 5 l. Hecht je draad af 
als je van kleur hebt veranderd. (Per kant: 31 stk, 2-lossenruimte. Totaal: 124 stk, 4 2-lossenruimtes) 
 
Toer	15:	Hv naar de hoek lossenruimte.1 l, *(v, 2 l, v) in de hoek lossenruimte, *1 l, sla de volgende steek 
over, v) 15 keer, 1 l, sla de volgende steek over* 4 keer. Sluit met een hv in de eerste v. Hecht je draad af 
als je van kleur hebt veranderd. (Per kant: 17 v, 16 1-losseruimtes, 2-lossenruimte. Totaal: 68 v, 64 1-
lossenruimtes, 4 2-lossenruimtes) 
 
 Toer	16:	Als er van kleur is veranderd, hecht aan in een willekeurige hoek lossenruimte, zo niet, hv naar 
de hoek lossenruimte. 1 l, *(v, 2 l, v) in de hoek lossenruimte, (hv in de volgende steek, stk in de 
overgeslagen steek van Toer 14) 16 keer, hv in de volgende steek* 4 keer. Sluit met een hv in de eerste v. 
(Per kant: 16 stk, 17 hv, 2 v, 2-lossenruimte. Totaal: 64 stk, 68 hv, 8 v, 4 2-lossenruimtes) 
 
Toer	17: Hv naar de hoek lossenruimte, 5 l, stk in dezelfde hoek lossenruimte, 35 stk *(stk, 2 l, stk) in de 
hoek lossenruimte, 35 stk* 3 keer. Sluit af met een hv in de 3de l van de 5 l. (Per kant: 37 stk, 2-
lossenruimte. Totaal: 148 stk, 4 2-lossenruimtes) 
 
Toer	18: Hv naar de hoek lossenruimte, 1 l, *3 hstk in de hoek lossenruimte, 37 hstk* 4 keer. Sluit af met 
een hv in de eerste hstk. (Per kant: 39 hstk plus 1 hstk als hoeksteek. Totaal: 160 hstk) 
 
Hecht je draad af en werk alles draadjes weg. 
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