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Friends Around the World CAL 

Melbourne 
Door Shelley Husband  

 

 

Materialen 

 100 meter garen geschikt voor haaknaald 5,5 mm 

 85 meter garen geschikt voor haaknaald 4,5 mm 

 5 mm haaknaald 

Opmerkingen 

Als je van kleur wisselt, stel ik voor dat je de toer eindigt met 

“2l, sluit de toer met een hv” of “3l, sluit de toer met een hv” 

afhankelijk van bij welke toer je bent en de nieuwe kleur aan 

hecht met een staande steek. Mijn video over deze techniek 

kun je hier vinden. 

Er zijn foto’s van elke toer, beginnend op pagina 5 zodat je 

kunt kijken of het goed gaat, indien nodig. Ik heb ze aan het 

einde geplaatst zodat je het geschreven patroon op pagina 2, 3 

en 4 kunt printen. 

Als er steken of technieken bij zijn die nieuw voor je zijn, kijk dan op mijn YouTube kanaal. 

 

 

 

Afkortingen... 

https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
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l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste: video hier 

hst = half stokje: video hier 

st = stokje: video hier  

dst = dubbel stokje: video hier.

Patroon 

Begin met een magische ring, of 4l, sluit met een hv in de 1e l om een ring te maken. 

Toer 1 

4l, *l, dst, l**, dst, 3l, dst*, herhaal van * tot * tweemaal en van * tot ** eenmaal, dst, 

l, sluit de toer met een hst in de 4e l van de eerste 4l. 

{3 steken & 2 x 1-losseruimte aan iedere zijde en 4 x 3l-hoekruimte} 

Toer 2 

2v om het sluit-hst, *2 x [v in volgende steek, v in 1-losseruimte], v in volgende 

steek**, (2v, 2l, 2v) in 3l-hoekruimte*, herhaal van * tot * tweemaal en van * tot ** 

eenmaal, 2v in dezelfde ruimte als de eerste steken, l, sluit de toer met een v in de 1e v. 

{9 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 3 

3l, *st in volgende 9 steken**, (st, 2l, st) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot * 

tweemaal en van * tot ** eenmaal, st in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 3e l van de eerste 3l. 

{11 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 4 

v om sluit-v, *v in volgende 11 steken**, (v, 2l, v) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot 

* tweemaal en van * tot ** eenmaal, v in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 1e v. 

{13 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 5 

4l, *6 x [l, sla 1 steek over, dst in volgende steek], l, sla 1 steek over**, (dst, 3l,dst) in 

2l-hoekruimte*, herhaal van * tot * tweemaal en van * tot ** eenmaal, dst in dezelfde 

ruimte als de eerste steek, l, sluit de toer met een hst in de 4e l van de eerste 4l. 

{8 steken & 7 x 1-losseruimte aan iedere zijde en 4 x 3l-hoekruimte} 

Toer 6 

2v om sluit-hst, *7 x [v in volgende steek, v in 1-losseruimte], v in volgende steek**, 

(2v, 2l, 2v) in 3l-hoekruimte*, herhaal van * tot * tweemaal en van * tot ** eenmaal, 2v 

in dezelfde ruimte als de eerste steken, l, sluit de toer met een v in de 1e v. 

{19 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
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Toer 7 

3l, *st in volgende 19 steken**, (st, 2l, st) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot * 

tweemaal en van * tot ** eenmaal, st in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 3e l van de eerste 3l. 

{21 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 8 

v om sluit-v, *v in volgende 21 steken**, (v, 2l, v) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot 

* tweemaal en van * tot ** eenmaal, v in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 1e v. 

{23 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 9 

4l, *11 x [l, sla 1 steek over, dst in volgende steek], l, sla 1 steek over**, (dst, 3l, dst) 

in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot * tweemaal en van * tot ** eenmaal, dst in dezelfde 

ruimte als de eerste steek, l, sluit de toer met een hst in de 4e l van de eerste 4l. 

{13 steken & 12 x 1-losseruimte aan iedere zijde en 4 x 3l-hoekruimte} 

Toer 10 

2v om sluit-hst, *12 x [v in volgende steek, v in 1-losseruimte], v in volgende steek**, 

(2v, 2l, 2v) in 3l-hoekruimte*, herhaal van * tot * tweemaal en van * tot ** eenmaal, 2v 

in dezelfde ruimte als de eerste steken, l, sluit de toer met een v in de 1e v. 

{29 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 11 

3l, *st in volgende 29 steken**, (st, 2l, st) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot * 

tweemaal en van * tot ** eenmaal, st in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 3e l van de eerste 3l. 

{31 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 12 

v om sluit-v, *v in volgende 31 steken**, (v, 2l, v) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot 

* tweemaal en van * tot ** eenmaal, v in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 1e v. 

{33 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 13 

v om sluit-v, *v in volgende 33 steken**, (v, 2l, v) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot 

* tweemaal en van * tot ** eenmaal, v in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 1e v. 

{35 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 
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Toer 14 

v om sluit-v, *v in volgende 35 steken**, (v, 2l, v) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot 

* tweemaal en van * tot ** eenmaal, v in dezelfde ruimte als de eerste steek, l, sluit de 

toer met een v in de 1e v. 

{37 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 

Toer 15 

v om sluit-v, *v in volgende 37 steken**, (v, 2l, v) in 2l-hoekruimte*, herhaal van * tot 

* tweemaal en van * tot ** eenmaal, v in dezelfde ruimte als de eerste steek, 2l, sluit de 

toer met een hv in de 1e v. Knip af en werk de draadeinden weg. 

{39 steken aan iedere zijde en 4 x 2l-hoekruimte} 
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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 

 

Toer 9 

 

Toer 10 
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Toer 11 

 

Toer 12 

 

Toer 13 

 

Toer 14 

 

Toer 15 
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En dat is het – je bent klaar.  

 

 

Voor meer informatie over de Friends Around the World CAL, ga naar Friends Around the 

World CAL Event Page of de CAL -Crochet Along Group op Facebook. 

Om op de hoogte te blijven van wat ik aan het doen ben op haakgebied, kun je je 

inschrijven voor mijn maandelijkse nieuwsbrief: http://spincushions.com/sign-up-for-my-

newsletters Voor meer haakplezier, ga naar http://spincushions.com/. Als je om welke 

reden dan ook met me in contact wilt komen kun je me een e-mail sturen: 

shelley@spincushions.com. Veel plezier! 

Dit patroon mag niet gereproduceerd of doorverkocht worden. Je mag de dingen die je 

maakt met dit patroon verkopen als je mij als ontwerper noemt. “Patroon van Shelley 

Husband of Spincushions” is voldoende. Dankjewel.  

 

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

