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Blz 1 

Circle of life –	Cocoon 

vertaald door Wendy de Vries 
 
Garen: Kartopu Cozy Wool Sport Prints, kleur 
H1907, 100 g/280 stk, 25% ull / 75% akryl 
Aantal bollen: 7 st 
Haaknaald: 5 mm  
Afmeting van het vierkant: 112*112 cm 
Extra: 4 stekenmarkeerders 
 
Afkortingen 
 
stk – steek 
l – losse 
lb – lossenboogje 
hv – halve vaste 
v – vaste 
hst – halfstokje 
st – stokje 
dst - dubbelstokje 
relst-v – reliefstokje van voor 

relst-a – reliefstokje vanachter 
sl. over – sla over 
2 st -sam – 2 st samengehaakt over 
volgende 2 steken 
2 v -sam – 2 v samengehaakt over de 
volgende 2 steken

V-stk – v-steek; 1 st, 2 l, 1 st in dezelfde stk. 
 
pop – popcorn; 5 st in dezelfde stk/lb, neem de naald uit de lus, plaats de naald in de eerste 
st, neem de lus terug op de naald, trek door een sluit de steek met een l. Deze wordt niet 
gerekend als een stk. 
 
kruis-st – sla een steek over (foto 1), stokje in volgende stk (foto 2), ga terug naar de 
overgeslagen steek een haak een st daarin. Bij het volgende kruissteekpaar sla je 1 
ongebruikte steek over een over de gehaakte steek. Dus altijd maar 1 stokje per steek. 
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Blz 2 

 
Belangrijk om te weten 
 

- Elke toer sluit met een hv in de eerste steek, tenzij er iets anders aangegeven wordt.  
- Aanwijzingen tussen *-* herhaal je voor de rest 

van de toer, tenzij iets anders aangegeven 
wordt. 

- Aanwijzingen tussen (-) haak je in dezelfde 
stk/lb. 

- Aan het eind van elke toerbeschrijving vindt je 
het totaal aantal steken tussen (-).  

- De verborgen steek is de eerste steek na een 
hoek, de is gemakkelijk te vergeten als je haakt 
als je er niet goed op let. 

- Eerste steek van de toer wordt vervangen door 
l; v = 1 l, hst = 2 l, st = 3 l, dst = 4 l. 

- Het patroon is gemakkelijk aan te passen naar ander garen een haaknaald, maar dan 
wordt het aantal bollenverbruik anders dan aangegeven. 

- Wil je het patroon kleiner maken, dan is het mogelijk om te stoppen na de toer waar 
ik de grootte van mijn cocoon heb geschreven als notat. Mocht je eerder af willen 
sluiten, zorg er dan voor dat je een toer doet met alleen stokjes, dat maakt het 
makkelijker om het samen te haken. 

- Voor een grotere maat ga je door met de partijen vnan kruissteken een gewone 
stokjes te herhalen tot het vierkant zo groot is als je wenst. Zorg dan ook om af te 
sluiten met een toer alleen stokjes, om het samenhaken makkelijker te maken. 

 
Patroon 
 
1. 6 v in een magische cirkel. Afsluiten met een hv in eerste v. 
(6 v) 
 
2. 2 hst in elke stk voor de rest van de toer. Afsluiten met een 
hv in 2:e l van de eerste  2. (12 hst) 
 
3. V-stk in elke stk voor de rest van de toer. Afsluiten met een 
hv in 3:e l van de eerste 5. (24 st, 12 2-lb) 
 
4. hv in 2-lb, *(1 v, 8 l, 1 v) in 2-lb, 1 v tussen volgende 2 st*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (36 v, 12 8-lb) 
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Blz 3 

5. hv till 4:e l. *1 v in lb, 5 l, ga naar het volgende lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste v. (12 v, 12 5-lb) 
 
6. hv in 5-lb, *V-stk in v, 4 st om 5-lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met 
een hv in 3:e l van de eerste 5. (48 st, 12 V-stk) 
 
7. *Pop in 2-lb, 6 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. 
(12 pop, 72 st) 
 
8. *(relst-v, 2 l, relst-v) om pop, 6 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een 
hv in eerste stk. (24 relst-v, 12 2-lb, 72 st) 
 
9. *relst-v om relst, (pop, 3 l, pop) in 2-lb, relst-v om relst, 6 st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (24 pop, 24 relst, 12 3-lb, 72 st) 
 
10. *(relst-v, 2 l, relst-v) om relst+pop, 1 st in lb, (relst-v, 2 l, relst-v) om volgende pop+relst, 
6 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (48 relst, 24 2-
lb, 84 st) 
 
11. hv in 2-lb, *pop in 2-lb, 2 l, pop in st, 2 l, pop in 2-lb, sla relst over, 6 st, sla relst over*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (36 pop, 24 2-lb, 72 
st) 
 
12. *(relst-v, 2 l, relst-v) om pop, 1 l, 1 st in volgende pop, 1 l, (relst-v, 2 l, relst-v) om 
volgende pop, 6 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. 
(48 relst, 24 2-lb, 24 1-lb, 84 st) 
 
13. hv in 2-lb, *st in 2-lb, st in relst, pop in 1-lb, 2 l, sla st over, pop in 1-lb, st in relst, st in 2-
lb, sla relst over, 6 st, sla relst over*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (24 pop, 12 2-
lb, 120 st) 
 
14. hv in st, *(relst-v, 2 l, relst-v) om pop, 1 l, (relst-v, 2 l, 
relst-v) om pop, 10 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste stk. (48 relst, 24 2-lb, 12 1-lb, 
120 st) 
 
15. *st in relst, st in 2-lb, sla relst over, pop in 1-lb, sla relst 
over, st in 2-lb, st in relst, 10 st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv 3:e l van de eerste 3. (12 pop, 168 st) 
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Blz 4 

16. hv in st, *(relst-v, 1 l, relst-v) om pop, 14 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste relst. (24 relst, 12 1-lb, 168 st) 
 
17. *St in 1-lb, st in relst, 14 st, st in relst*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in 3:e l van de eerste 3. (204 st) 
 
Nu hebben we de markeerders nodig om hoeken te maken. 
Ik berekende een stokje gemaakt in een lb en dan 9 stk 
verder, der stak ik de eerste hoekmarkeerder, maar het is ok 
om een andere steek te gebruiken. Zet een markeerder in 
steek (hoek 1) reken 50 stk, zet een markeerder in de 
volgende stk (hoek 2), weer 50 verder en een markeerder in 
de volgende steek (hoek 3) dan weer 50 stk verder en een 
markeerder in de laatste hoek. Er moeten ook 50 stk tussen 
hoek 4 en 1 zitten. Begin te haken in hoek 1. 
 
18. *(1 dst, 2 l, 1 dst) in dezelfde stk, 50 relst-a*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in 4:e l van de eerste 6. (2 dst, 50 relst /per zijde) 
 
19. *1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 7 st, 4 hst, 30 v, 4 hst, 6 st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (18 st, 8 hst, 30 v /per zijde) 
 
20. *3 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 9 st, 6 hst, 26 v, 6 hst, 6 st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (22 st, 12 hst, 26 v /per zijde) 
 
21. *5 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 13 st, 8 hst, 18 v, 8 hst, 8 st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (30 st, 16 hst, 18 v /per zijde) 
 
22. *7 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 18 st, 11 hst, 6 v, 11 hst, 11 st*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (40 st, 22 hst, 6 v /per zijde) 
 
23. *9 v, (1 v, 2 l, 1 v) in hoek-lb, 59 v*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (70 v /per 
zijde) 
 
24. eerste paar kruis-st van de toer haak je zo:: 3 l (=1 st), kruis 
over de 3 l en haak een stokje in de laatste stk van de vorige 
toer (=eerste kruis-st paar). *5 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in 
hoek-lb, 1 st (in de verborgen stk), 29 kruis-st*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de 
eerste 3. (34 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
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Blz 5 

25. *7 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 30 kruis-st, (eerste kruisende st na de hoek doe je in 
de verborgen steek stk)*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l 
van de eerste 3. (37 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
26. *8 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 1 st, 30 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (38 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
 
27. *10 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 31 kruis-st*, herhaal 
*-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste 
stk. (41 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
28. *11 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 1 st, 31 kruis-
st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een 
hv in eerste stk. (42 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
 
29. *25 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 65 st*, herhaal *-* voor 
de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (92 st 
/per zijde) 
 
30. 2 l (wordt niet geteld als steek), *26 relst-a, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 66 relst-a*. 
Afsluiten met een hv in eerste relst. (92 relst, 2 st /per zijde) 
 
31. *27 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 67 st*. Afsluiten met een hv in eerste stk. (96 st /per 
zijde)  
 
32. *28 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 68 st*. Afsluiten met een hv in eerste stk. (98 st /per 
zijde) 
 
33. *29 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 69 st*. Afsluiten met een hv in eerste stk. (100 st /per 
zijde) 
 
34. 2 l (telt niet als steek), *30 relst-a, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 70 relst-a*. Afsluiten met een 
hv in eerste relst. (100 relst, 2 st /per zijde) 
 
35. *16 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 35 kruis-st, (eerste kruisende st na de hoek haak je 
in de verborgen steek)*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l 
van de eerste 3. (51 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
36. *17 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 1 st, 35 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (52 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
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Blz 6 

37. *19 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 36 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (55 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
38. *20 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 1 st, 36 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (56 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
 
39. *22 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 37 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (59 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
40. *46 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 76 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in 3:e l van de eerste 3. (126 st /per zijde) 
 
41. *2 l (wordt niet geteld als steek), *48 relst-a, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 78 relst-a*. 
Afsluiten met een hv in eerste relst. (126 relst, 2 st /per zijde) 
Notat: Hier is mijn vierkant  ca 82*82 cm. 
 
42. *49 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 79 st*. Afsluiten met een hv in eerste stk. (130 st /per 
zijde)  
 
43. *50 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 80 st*. Afsluiten met een hv in eerste stk. (132 st /per 
zijde) 
 
44. *51 st, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 81 st*. Afsluiten met een hv in eerste stk. (134 st /per 
zijde) 
 
45. 2 l (wordt niet geteld als steek), *52 relst-a, (1 st, 2 l, 1 st) in hoek-lb, 82 relst-a*. 
Afsluiten met een hv in eerste relst. (134 relst, 2 st /per zijde) 
 
Notat: Hier is mijn vierkant ca 90*90 cm. 
 
46. *27 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 41 kruis-st, (eerste kruisende st na de hoek haak je 
in de verborgen steek)*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l 
van de eerste 3. (68 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
47. *28 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 1 st, 41 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (69 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
 
48. *30 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 42 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (72 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
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Blz 7 

49. *31 kruis-st, 1 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 1 st, 42 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (73 paar kruis-st, 6 st /per zijde) 
 
50. *33 kruis-st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 43 kruis-st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. (76 paar kruis-st, 4 st /per zijde) 
 
51. *68 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 88 st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in 3:e l van de eerste 3. (160 st /per zijde) 
 
Notat: Hier is mijn vierkant 112*112 cm, dat is groot genoeg voor mij. 
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Blz 8 

Samehaken 
 
Kijk in de fotos hieronder. 
Zet een markeerder in de hoeken (door beide zijdes), tel 38 steken en zet ook daar een 
markeerder, door beide lagen heen. Als je minder grote gaten voor je arm wilt hebben, tel je 
meer steken tot het je past. 
 

  
 
Haak samen vanaf de goede kant met hv in de achterste lus van elke steek. Zie de haaknaald 
in de fotos hieronder. (Maar het gaat ook prima om een andere techniek te gebruiken) 
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Blz 9 

Haken rond de openingen 
 
Begin eerst daar waar je de zijdes hebt samengehaakt. 
1. *1 st in eerste lb, 2 st -sam (met een been in elke lb), 1 st in 
de tweede lb. Ga door met 1 st in elke stk tot het volgende 
lb.* herhaal *-* nog een keer. Afsluiten met een hv in eerste 
st. 
2. *1 st, 1 relst-v om volgende st*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. 
3. *1 st, 1 relst-v om relst*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. 
4-5. herhaal v 3. 
6. 1 l, *10 v, 2 v -sam*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste v.  
7. 1 l, fortsätt met 1 v in elke stk voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste v. 
 
Knip de draad af en werk de eindjes weg. 
 
Armgaten: 
 
Begin daar waar je de kanten hebt samengehaakt. 
1-2. 1 st in elke stk voor de rest van de toer. Afsluiten met 
een hv in 3:e l van de eerste 3. 
3. 2 l, 1 st in volgende stk (=2 st -sam), *1 st in elk van de 
volgende 5 stk, 2 st -sam over de volgende 2 stk*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste 2 st -
sam.  
4. herhaal v 2. 
5. herhaal v 3. 
6-7. herhaal v 2. 
8. herhaal v 3. 
9. herhaal v 2. 
10. Haak in de a.l. 1 v in elke stk voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v.  
 
Knip de draad af, werk de eindjes weg. Zorg dat je het kleine gaatje goed wegwerkt met de 
draad die overblijft na het samenhaken, aan beide kanten
 
<3 Anna 


