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Fran Mystery CAL 
Patroon 4 - Fay 

Nl Vertaling 

Wat heb je nodig 

 36 meter garen voor haaknaald 4 mm of 

 34 meter garen voor haaknaald 4,5 mm om 

een blok te haken 

 De afmeting is geblokt ca. 15 cm  

Aantekening 

Je maakt dit blok 9 keer voor de FRAN Mystery CAL. 

Er zijn foto’s van elke toer ter verduidelijking, deze kun je vinden aan het eind van het 

patroon beginnend op pagina 4. Ik heb ze aan het eind geplaatst zodat je het 

uitgeschreven patroon kunt printen op pagina 2 & 3. 

Als er steken of technieken onbekend zijn voor je kun je ze vinden op mijn YouTube 

kanaal. 

Gebruikte afkortingen 

hv = halve vaste 

l = losse 

v = vaste 

st = steek/steken 

hstk = half stokje 

stk = stokje 

rstkv = relief stokje voor 

https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
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Patroon 

Begin met een magische cirkel, of een ketting van 4 l en maak een cirkel door de lossen 

ketting te sluiten met een hv. 

Toer 1 

3 l (=1e stk), 2 stk, *2 l, 3 stk*, herhaal van * tot * 2x, 1 l, sluit met v in de 3e l van de 

3 l waar je de toer mee begonnen bent. 

{12 st en 4 x 2-lossenhoekruimte} 

Toer 2 

3 l (=1e stk), 2 stk over de v waar je de vorige toer mee geëindigd bent, *sla 1 st over, 

rstkv rond de volgende st**, sla 1 st over, ( 3 stk, 2 l, 3 stk) in de 2-lossenruimte, 

herhaal van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, sla 1 st over, 3 stk in de 2-lossenruimte als 

de 3l , 1 l, sluit met v in de 3e l van de 3 l waar je de toer mee begonnen bent. 

 {7 st aan elke kant en, 4 x 2-lossenhoekruimte } 

Toer 3 

v over de v waar je de vorige toer mee bent geëindigd,*v in de volgende 7 st **,  

( v, 2 l, v) in de 2-lossenruimte,  herhaal van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, v in dezelfde 

ruimte als de 1e v, 1 l, sluit met een v in de 1e v. 

{9 st aan elke kant en 4 x 2-lossenhoekruimte } 

Toer 4 

3 l (=1e stk),*4x [1 l, sla 1 st over, stk in de volgende st], 1 l, sla 1 st over**, (stk, 3 l, 

stk) in de 2-lossenruimte,  herhaal van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, stk in dezelfde 

ruimte als de 3 l, 1 l, sluit met een hstk in de 3e l van de 3 l. 

{6 st & 5 x 1 lossenruimte aan elke kant en 4 x 3-lossenhoekruimte} 

Toer 5 

2 v over het hstk waar je de vorige toer mee hebt gesloten, *5x [v in de volgende st, v in 

de 1-lossenruimte], v in de volgende st**, (2 v, 2 l, 2 v) in de 3-lossenruimte*, herhaal 

van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, 2 v in dezelfde ruimte als de 1e st, 1 l, sluit met een v 

in de 1e v. 

{15 st aan elke kant en 4 x 2-lossenhoekruimte } 

Toer 6 

3 l (=1e stk),* stk in de volgende 15 st**, (stk, 2 l, stk) in de 2-lossenruimte,  herhaal 

van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, stk in dezelfde ruimte als de 3 l, 1 l, sluit met een v in 

de 3e l van de 3 l waar je de toer mee begonnen bent. 

{17 st aan elke kant en 4 x 2-lossenhoekruimte } 
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Toer 7 

3 l (=1e stk),*8x [ stk in de volgende st, rstkv rond de volgende st], stk in de volgende 

st**, ( stk, 2 l, stk) in de 2-lossenruimte*, herhaal van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, 

stk in dezelfde ruimte als de 3 l, 1 l, sluit met een v in de 3e l van de 3 l waar je de toer 

mee begonnen bent. 

{19 st aan elke kant en 4 x 2-lossenhoekruimte } 

Toer 8 

v over de v waar je de vorige toer mee bent geëindigd,* v in de volgende 19 st **,  

(v, 2 l, v) in de 2-lossenruimte*, herhaal van * tot * 2x, en van * tot ** 1x, v in dezelfde 

ruimte als de 1e v, 2 l, sluit met een hv in de 1e v. Hecht af en werk je draadjes weg. 

{21 st aan elke kant en  4 x 2-lossenhoekruimte } 
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Foto’s van elke toer 

Toer 1 Toer 2 

  

Toer 3 Toer 4 

  

Toer 5  

 

Toer 6 
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Toer 7 

 

Toer 8 

 

En dat is het, je 4e motiefje is klaar.  

 

 

Wil je meer weten over de Fran Mystery CAL, bezoek dan FRAN page van mijn blog. 

http://spincushions.com/fran-mystery-cal/
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Om up to date te blijven met wat ik aan het doen ben, word lid van mijn maandelijkse 

nieuwsbrief; http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters  

Voor meer haakplezier, bezoek http://spincushions.com/.  Als je me iets wil vragen kun 

je een mail sturen naar : shelley@spincushions.com.  Geniet! 

Dit patroon mag niet worden gekopieerd of doorverkocht, Je mag de items die je maakt 

met dit patroon verkopen als je mij noemt of een link plaatst naar mij als ontwerper. 

“Pattern by Shelley Husband or Spincushions” is goed.  Dank je wel.  

 

 

  

http://spincushions.com/
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

