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Fiona Mini CAL 

 
Informatie 

 
 

Maart 24 Informatie + Deel 1 

Maart 25 Deel 2 

Maart 26 Deel 3 

Maart 27 Deel 4 
 
 

Suggesties voor het garen 
 

 Nodig ongeveer Haaknaald Afmeting ongeveer 

Scheepjes Catona 30 g 3.0 mm 32 cm 

Falkgarn Emma 8/4 27 g 2.5 mm 30 cm 

Scheepjes Sugar Rush 10 g 1.75 mm 18 cm 
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Afkortingen 
 

stk – steek/steken 
l – losse 
lb – lossenboogje 
hv – halve vaste 
v - vaste 
hst - half stokje 
st - stokje 
dst - dubbelstokje 

 
2 st sam – 2 st samengehaakt over de aangegeven steken of 
lossenboogjes 
3 st sam – 3 st samengehaakt over de aangegeven steken of 
lossenboogjes 

 
*-* - herhaal voor de ghele toer 
(-) - haak je in dezelfde steek of hetzelfde lossenboogje 
[-] - herhaal met het aantal keer dat aangegeven staat 

 
 
 

Belangrijk om te weten 
 

• Begin elke toer met een staande st of met lossen 
volgens schema; 1 v = 1 l, 1 hst = 2 l, 1 st = 3 l, 1 dst 
= 4 l. 

• Eindig elke toer met een hv in de eerste steek, tenzij er iets anders aangegeven wordt. 
• De 2-st-sam aan het begin van een toer haak je als  2 l + 1 st over de aangegeven 

steken of lossenboogjes. 
• De 3-st-sam aan het begin van een toer haak je als 2 l + 2 st sam over de aangegeven 

steken of lossenboogjes. 
• Het totaal aantal steken van de toer staat tussen () aan het eind van elke toer. 

 
 
 

Indien je je werk wilt delen op de sociale media, verwijs dan graag naar ons en ons 
patroon. 

Je kunt dan ons taggen met @virklust en @annavirkpanna zodat we ook jullie werk kunnen 
bewonderen! 

 
 
 

#fionaminical 


