
 

©Copyright Notitie: Dit patroon is oorspronkelijk gepubliceerd in Amilishly Dolls. Het patroon mag door anderen dan Amilishly of Livres de Louise, niet gratis worden weggegeven, verkocht 
of op andere wijze gedistribueerd worden. Vertalingen van dit patroon zijn niet toegestaan tenzij van mij of Livres de Louise toestemming verkregen is. ©Alexa Boonstra, Amilishly Dolls 2020 

Gebruikte afkortingen 
 

Afkortingen Beschrijving  
L  Losse  

KL  Keerlosse of Klimlosse 

Hv  Halve vaste 

l-ruimte  Lossenruimte 

MR  Magische ring 

V  Vaste 

Hst  Half Stokje 

St  Stokje 

Dbst  Dubbelstokje 

Stk  Steek 

Zlfd  zelfde 

Vlg  volgende 

*___* x getal Herhaal tussen * aantal keer 

(___) in zlfd De aanwijzingen tussen () 

worden in dezelfde steek gehaakt 

2v* in vlg  2 vasten* in de volgende 

2v* sam  2 vasten* samen haken  

*→  Wanneer het om een andere 

steek gaat wordt in het patroon een andere steek 

aangegeven  

2st-cl  2 stokjes cluster 

2dbst-cl  2 dubbelstokjes cluster 

Afh  Afhechten 

 

 

Patroon boekenlegger  
Gebruik haaknaald 2.0mm en Maxi Sweet Treat 

#505 Linen. De bloem aan de start van de 

boekenlegger wordt in een spiraal gehaakt, de rest 

van de boekenlegger wordt in rijen gehaakt. 

Keerlossen tellen in de hele boekenlegger niet mee. 

R1 Haak 10v in MR [10] OF 2l en 10v in 2e l van 

nld. 

R2 Haak *2st-cl, 1l, 2st-cl in vlg* x5 [15]  

R3 *(1hv, 2l, 2st-cl, 2dbst-cl, 1dbst, 2dbst-cl, 2st-

cl, 2l, 1hv) in l-ruimte, 1hv in vlg stk* x5 [60] Afh. 

R4 Lus aan in 1dbst van een willekeurig 

bloemblaadje en haak 1v in zlfd stk, 1v in 2dbst-cl, 

1v in 2st-cl, 2l om naar het vlg bloemblaadje te 

komen, 1v in 2st-cl, 1v in 2dbst-cl, 1v in 1dbst, 2kl, 

keer [8] 

R5 2hst sam, 4hst, 2hst sam, 2kl, keer [6] 

R6-36 6hst, 2kl, keer [6]  

R37 6hst [6] Afh. Werk draden weg. 

Afwerking Knip 12 draden van minstens 5 cm 

per stuk en haak aan het platte einde van de 

boekenlegger per stk 2 strengen in de 

boekenlegger als franje. Knip de franjes tot een 

gelijke lengte. 

 

 

 

 

 

 

 


