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Lentebloem wimpel	
Garen: Scheepjes Catona  
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour 
Afmeting: ca 13,5 cm per bloem	
Afkortingem 

l - losse 
lb - lossenboogje 
hv – halve vaste 
v - vaste 
st - stokje 
relhst-a - relief halfstokje vanachter 
relv-v - relief vaste van voren 
a.l. - achterste lus 
vg – voorgaande, vlg - volgende 
pop - popcorn; 4 st in dezelfde stk, neem de lus van de naald, zet de naald in van voren in 
het eerste stokje, neem de lus weer terug op de haaknaald en trek de lus erdoor. Sluit met 1 
l (deze telt niet als steek). 
*-* - herhaal voor de rest van de toer 

Belangrijk om te weten 

• aan het eind van elke toer vind je het totaal aantal steken tussen (-). 
• De eerste steek van een toer haak je als een staande steek, of je vervangt met l als 

volgt;  
1 l = v, 2 l = hst, 3 l = st. 

• Sluit elke toer af met een hv in de eerste stk tenzij iets anders aangegeven wordt. 
• Ga door met dezelfde kleur als aangegeven tot een nieuwe kleur aangegeven wordt. 
• Indien steken niet genoemd worden in een toer, worden die overgeslagen. 
• Ik haakte 5 bloemen voor mijn guirlande, maar je kan er natuurlijk zoveel maken als 

je wilt. 

Kleurenschema 

Kleur 1 - 222  Kleur 2 - 128  Kleur 3 - 512 
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Patroon 

1. Kleur 1. 12 st in een magische ring. (12 st) 

2. 1 l, *1 v, 3 l*. (12 v, 12 lb) 

3. Kleur 2. Begin in een willekeurig lb. *1 v in lb, 1 l, sla v over, 3 st in vlg lb, 1 l, sla v over*.  
(6 v, 12 lb, 18 st) 

4. *1 v in v, 2 l, 1 st in eerste st, 3 st in vlg st, 1 st in laatste st, 2 l*.  
(6 v, 12 lb, 30 st) 

5. Kleur 3. Begin om eerste st in een groepje van vijf.  
*5 relhst-a, 1 l, pop in v, 1 l*.  
(6 pop, 12 lb, 30 relhst-a) 

6. Kleur 1. Haak je in a.l. (behalve relv-v). Begin in eerste relhst-a in een groepje van vijf.  
*1 v, 1 hst, 3 st in vlg stk, 1 hst, 1 v, 2 l, 1 relv-v om pop, 2 l*.  
(12 v, 12 hst, 18 st, 6 relv-v, 12 lb) 

7. Kleur 2. Begin in eerste v na een pop.  
*1 v in v, 1 hst in hst, 1 st in eerste st, 3 st in vlg st, 1 st in laatste st, 1 hst in hst, 1 v in v, 2 l, 1 
relv-v om relv-v, 2 l*.  
(12 v, 12 hst, 30 st, 6 relv-v, 12 lb) 

8. 1 l, *2 v, 1 hst, 1 st, 3 st in vlg stk (de middelste van 3 st in dezelfde stk van de vorige toer), 
1 st, 1 hst, 2 v, 1 l, 1 v in relv-v, 1 l*.  
(30 v, 12 hst, 30 st, 12 lb) 

9. Kleur 3. haak je  in a.l.. Begin in eerste v na een v in relv-v.  
*5 v, 3 l, sla 1 st  over(de middelste van de 3 in dezelfde stk), 5 v, 1 l, sla lb+v+lb over*.  
(60 v, 6x3-lb, 6x1-lb) 

Haak 5  bloemen zoals deze. Maak de draadjes vast en blok de bloemen. 
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Guirlande  

Kleur 3. 10 l, hv in eerste l (zo heb je een lus 
aan het begin van de winpel, maar je kunt dit 
ook overslaan), 30 l, *1 v in een 3-lb van een 
bloem, 9 l, hv in 1-lb van dezelfde bloem, 3 l, 
hv in dezelfde 1-lb, 9 l, 1 v in vlg 3-lb van 
dezelfde bloem, 22 l, ta vlg bloem*, herhaal *-
* tot je alle bloemen gedaan hebt, bij de 
laatste herhaling vervang je 22 l door 30 l, wil 
je een lus aan het uiteinde haak je nog eens 
10 l met een hv in de 10e lus vanaf de 
haaknaaldi. Knip de draad af, werk de eindjes 
weg en hang je guirlande op. Geniet van wat 
je net gemaakt hebt met een lentegevoel! 

#annavirkpanna #springflower  
#springflowerbunting 

<3 Anna 


