
 Kleine “ Messier” gratis haakpatroon - NL versie 

 
 

 

Messier is een groot, cirkelvormig patroon geinspireerd op Charles Messier. De ontdekker van de onverklaarbare M 
objecten door de ruimte heen, welke ook naar hem vernoemd zijn. Deze worden ook wel ster ophopingen genoemd.  

 

Mark Roseboom a.k.a. the Guy with the Hook 

 

 



U.S haakterminologie 

 

Benodigde Materialen  : 
- Een haaknaald 3,0 mm 

- Naald en schaar 

- kraaltjes ( zie details voor meer informatie ) 

- blocking materialen 

 

Benodigde kralen : 
Dit patroon maakt gebruik van heel veel kraaltjes. Het is heel belangrijk om een kraal te kiezen welke 

de juiste maat heeft voor het garen wat u wilt gebruiken. De Scheepjes Catona en Scheepjes 
Metropolis versie hebben een formaat 6/0 ronde ( rocailles ) glazen kraal welke een diameter van 1,5 
mm hebben. Het buitenformaat van de kraal is 3mm bij 4mm. Er zijn heel veel verschillende merken 
glazen kralen en het is uiteraard prima om te nemen welke u mooi vindt. Echter bevat de Scheepjes 
Catona versie en de kleine Metropolis versie Miyuki kralen en de grote Scheepjes Metropolis versie 

bevat Toho kralen. Zo ziet u dat verschillende opties mogelijk zijn. Ook heb ik er voor gekozen de ene 
versie met een meerkleurige versie aan kralen te maken en de andere versie slechts met één kleur 

om aan te tonen dat het allebei prima mogelijk is. 

De hoeveelheid kraaltjes die benodigd zijn voor het patroon : 

 

 Scheepjes Catona 
versie 

 ( miyuki kralen ) 

Aantal :  Scheepjes 
Metropolis versie 

( toho kralen ) 

Aantal  Scheepjes 
Metropolis 

gratis, kleine 
versie ( miyuki 

kralen ) 

Aantal : 

Kleur 
1  

Metallic gunmetal 72 
kralen  Galvanized starlight 

gold 
834 

kralen 
 Silverlined Dyed 

Dark Violet 
72 

kralen 
Kleur 

2 
Ceylon Silver Grey 96 

kralen     Silverlined Ab 
dark smokey 

amethyst 

96 
kralen 

Kleur 
3 

Ceylon Antique 
Ivory Pearl 

72 
kralen     Transparant 

Smokey 
Amethyst 

72 
kralen 

Kleur 
4 

Pearlized effect 
Bronze 

132 
kralen       

Kleur 
5 

Galvanized 
Champagne 

66 
kralen       

Kleur 
6 

Pearlized Effect 
Silver 

396 
kralen       



Benodigde garens : 
Het patroon is gemaakt in twee verschillende garens. Als eerste is er Scheepjes Catona gebruikt 

welke een 100 % gemerceriseerd katoen is wat verkrijgbaar is in bollen van 10,25 en 50 gram. Een 50 
grams bol heeft een lengte van 125 meter. 

Als tweede is er een versie met Scheepjes Metropolis gebruikt. Dit garen bevat 75 % merino extra 
fine en 25 % nylon. Een bol van 50 gram bevat 200 meter. 

In het schema hieronder kunt u zien welke kleuren, welke hoeveelheden nodig hebben. Het totale 
schema laat zien wat nodig is voor de volledige versie van dit patroon. Als u de kleinere, gratis versie 

maakt welke uit deel 1 en 2 bestaat heeft u enkel de kleuren A tot F nodig.  

 

Formaat : 
Het formaat als de Catona versie klaar is : 105 cm op het breedste punt 

Het formaat als de Metropolis versie klaar is : 85 cm op het breedste punt 

Het formaat als de kleine versie klaar is : 35 cm op het breedste punt 

 

 Scheepjes 
Catona 
versie 

Hoeveelheid 
gebruikt : 

 Scheepjes 
Metropolis 
versie 

Hoeveelheid 
gebruikt : 

 Scheepjes 
Metropolis 
gratis kleine 
versie 

Hoeveelheid 
Gebruikt : 

Kleur 
A 

101 Candle 
Light 

5 gram  078 Lyon 3 gram  053 Santiago 3 gram 

Kleur 
B 

105 Bridal 
White 

15 gram  019 Marseille 8 gram  054 
Johannesburg 

8 gram 

Kleur 
C 

248 
Champagne 

15 gram  018 Suwon 8 gram  078 Lyon 8 gram 

Kleur 
D 

074 
Mercury 

20 gram  071 Jakarta 10 gram  019 Marseille 10 gram 

Kleur 
E 

501 
Anthracite 

30 gram  079 Munich 15 gram  018 Suwon 15 gram 

Kleur 
F 

261 Capri 
Blue 

50 gram  013 
Washington 

25 gram  070 Cairo 10 gram 

Kleur 
G 

527 
midnight 

50 gram  010 Ankara 25 gram    

Kleur 
H 

110 Jet 
Black 

225 gram  007 
Philadelphia 

60 gram    

Kleur 
I 

128  Tyrian 
Purple 

50 gram  054 
Johannesburg 

15 gram    

Kleur 
J 

394 
Shadow 
Purple 

25 grams  053 Santiago 15 gram    

Kleur 
K 

   070 Cairo 50 gram    



Gebruikte steken : 
 HV – halve vaste 
 V – Vaste 
 VK – Vaste steek met kraaltje in gehaakt 
 RVV – Relief vaste voorlangs 
 2VS – Steek naald in eerste steek en haal een draad op, herhaal dit in de tweede steek. Draad 

over naald en haal door alle lussen. 
 HST – Half stokje 
 ST – Stokje 
 STK – Stokje met kraaltje in gehaakt 
 2STS - Draad over naald en steek haak in steek. Draad over naald en haal een lus op. Er zijn 

nu 3 lussen op de naald. Draad over naald en haal door 2 lussen. Er zijn nu nog 2 lussen op de 
naald. Draad over naald en steek naald in volgende steek. Draad over naald en haal een lus 
op. Er zijn nu 4 lussen op de naald. Draad over naald en haal door 2 lussen. Er zijn nu 3 lussen 
op de naald. Draad over naald en haal door alle lussen. 

 7STS – Dezelfde wijze als hierboven 2 stokjes worden samen gehaakt maar dan over 7 
steken. Elk stokje wordt half gemaakt in de zeven steken en met 8 lussen op de naald haal je 
in een keer een lus door alle andere lussen. 

 DST – Dubbel stokje 
 Popcorn  - Maak 4 stokjes in de desbetreffende steek. Haal je naald uit het laatst gemaakte 

stokje en steek deze in het eerst gemaakte stokje van de vier. Haal je naald door de lus van 
het eerste stokje en neem daarna de lus van het vierde stokje ook op. Haal deze door het 
eerste stokje heen. Maak een losse om de popcorn te sluiten. 

 Puff stitch – Draad om naald en steek naald in desbetreffende steek/ruimte in. Draad om 
naald en haal een lange lus op. ( Draad om naald en steek naald in dezelfde steek/ruimte in, 
draad om naald en haal een lange lus op ) 3x. Draad om naald en haal door alle 7 lussen op 
de naald. Maak een losse om de puff steek te sluiten. 

 Picot –Maak 3 lossen en maak een hv in de eerste losse. 
 L – losse 
 ( ) – gedeeltes hier tussen zijn een herhaling in de Ronde zelf. 
 [ ] – Het aantal hier tussen geeft een totaal aan steken na een ronde.  
 <> - gedeeltes hier tussen worden gemaakt in 1 steek of ruimte. 
 GK – goede kant van het werk 
 AK – achterkant van het werk 

 

 

 

 

 

 



Patroon notities : 
 

-  Het patroon wordt gemaakt in Rondes, echter zal je veel wisselen tussen de goede kant en de 
achterkant. In het patroon is duidelijk beschreven wanneer te wisselen en aan welke kant je werkt. 

-  Alle Ronde’s met kraaltjes worden aan de achterkant gehaakt. 

- Een popcorn steek wordt gemaakt uit 4 stokjes, en vergeet deze niet te sluiten met een losse. Als er 
een losse na een popcorn beschreven staat in het patroon is dit niet de losse om mee te sluiten maar 
een nieuwe. 

- Een puffsteek wordt gemaakt door drie keer een lus op te halen. Sluit de puffsteek met een losse. 
Als er een losse na de puffsteek beschreven staat, dan is dit dus een nieuwe en niet de gene 
waarmee je hem hebt gesloten. 

- Het werk kan uit vorm raken, gaan bobbelen of van vorm veranderen door het patroon heen. Geen 
paniek, dit komt allemaal goed. 

- Foto’s in het patroon kunnen er anders uit zien doordat ik een linkshandige haker ben, echter hoeft 
het geen problemen op te leveren maar ik vermeld het altijd even in mijn patronen. 

- De kleuren in het patroon zijn beschreven op twee manieren, de garens zijn aangegeven met letters 
A tot K en de kralen kleuren zijn genummerd van 1 tot 6. 

- Het totaal aantal steken per Ronde kan soms iets missen. Enkel de belangrijkste onderdelen van de 
Ronde worden beschreven. 

- Als u niet bekend bent met gebruikte steken, verwijs ik naar het internet. Er zijn zoveel video’s te 
vinden op Youtube of websites die steken goed uitleggen dat ik het zonde vindt hier vele pagina’s 
voor te gebruiken in het patroon.  

-  In de patroon Ronde’s worden steken die in de huidige Ronde worden gemaakt met hoofdletters 
getypt, steken in de Ronde benoemd uit een vorige toer worden in normaal lettertype weergegeven. 

- Wanneer je met halve vasten naar een volgend punt moet haken maak dan een hv in iedere steek 
of losse die je tegen komt. 

-. Als het patroon je zegt te keren, keert u uw werk door het maken van een losse. 

- De mogelijkheid dit patroon zonder kraaltjes te maken is uiteraard mogelijk. Zie de speciale 
kralensteken dan als een gewone steek zonder kraal. Deze zijn verder niet anders dan reguliere 
steken. 

- Het aantal kraaltjes wat u moet oprijgen in het patroon zijn vaak voor meer dan één Ronde. Dit is 
zodat je door kunt blijven haken met dezelfde draad. Echter als u vindt dat het teveel kraaltjes zijn of 
het haakt niet prettig, dan is het uiteraard geen enkel probleem om dit in meer gedeeltes te doen. 
Kijk dan even in het totaal steken per Ronde hoeveel kralen steken er zijn gemaakt om te zien wat u 
per Ronde moet oprijgen. 

- Foto’s in dit patroon die zijn bijgevoegd in Ronde’s waar u kraaltjes in mee haakt zijn gefotografeerd 
aan de goede kant van het werk om te laten zien hoe het eindresultaat er uit ziet. Echter wordt 
iedere toer met kraaltjes aan de achterkant gehaakt. 



Steken met kralen haken : 

 
Als u niet weet hoe u steken haakt met kraaltjes erin, dan is het handig hier een uitleg van te hebben. 
Uiteraard kan het patroon uitstekend worden gehaakt zonder kraaltjes, hiervoor kunt u de steekjes 
met kralen simpelweg haken als normale steken zonder kraaltje, echter geeft het kraaltje wel net die 
extra touch aan het patroon.  

Om te voorkomen dat dit patroon een half boek wordt heb ik een mooie foto instructie op mijn blog 
gezet hoe steken te haken met kraaltjes. Hier kunt u zien hoe een vaste en een stokje gehaakt 
worden met een kraaltje erin. Dit zijn ook beide steken die u nodig heeft in het patroon. Ook laat het 
blogje wat mooie close-up foto’s zien van hoe mooi de kraaltjes kunnen ogen in dit patroon. 

Hier is de link naar de instructie blogpost : 

 

https://theguywiththehook.wordpress.com/2019/04/07/crocheting-beaded-stitches-hoe-steken-te-
haken-met-kraaltjes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theguywiththehook.wordpress.com/2019/04/07/crocheting-beaded-stitches-hoe-steken-te-haken-met-kraaltjes/


Het patroon : 
 

Deel 1. 
Een Messier is een astronomisch object welke zijn ontdekt door Charles Messier. Messier was een verzamelaar die 
zocht en keek in het universum naar onverklaarbare objecten die werden afgedaan als kometen..al waren het dat in 

feite niet. Zijn eerste onderzoeksresultaten stammen uit 1774. Hij beschreef deze objecten en nummerde ze stuk 
voor stuk. Hij gaf ze namen als M1 tot uiteindelijk M110. De “M”staat uiteraard voor Messier en uiteindelijk heeft hij 
110 objecten in kaart gebracht. Sommige van de Messier objecten zijn zeer bekend geworden door de tijd heen en u 
zult ze zeker herkennen wanneer u er naar zou zoeken. Charles Messier was een man die zijn tijd ver vooruit was. 

Een Messier is een grote bol gevuld met sterren die opgehoopt zijn en welke een soort van draaikolk effect hebben. 
Ze verschijnen in verschillende kleuren en formaten, echter heb ik geprobeerd één van de wat meer normale en 

bekende exemplaren te vangen in dit patroon. En dus gaan we starten in Deel 1 met het centrum van deze Messier. 

 

 Start door garen A te nemen en eek haaknaald 3,0 mm voor beide versies. 

Maak een magische lus. 

Ronde 1 (GK) : 1L, ( telt niet als steek ), maak 6V in de magische lus, HV in eerst gemaakte V om te 
verbinden. 

[ 6V ] 

 

Ronde 2 : 3L ( eerste ST ), 1ST in zelfde steek, ( 2ST in volgende steek ) 5 keer. HV in derde losse om 
te verbinden. 

[ 12ST ] 



 

Ronde 3 : 4L ( eerste ST + 1L ), 1ST in zelfde steek, 1L, ( 1ST-1L-1ST-1L in volgende steek ) 11 keer. HV 
in derde L om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 24ST met een 1L-ruimte tussen iedere steek] 

 

Neem garen B en rijg 72 kraaltjes van kraal kleur nummer 1 op het garen voor de Catona versie en de 
Metropolis versie. 

Ronde 4 (AK) : Hecht draad aan in een willekeurige 1l-ruimte uit de vorige Ronde aan de achterkant 
van het werk. 1L ( telt niet als steek ), ( 1VK in volgende 1l-ruimte, 2L ) 24 keer. HV in eerst gemaakte 
VK om te verbinden. Keer het werk. 

[ 24VK en 24 2L-ruimtes ] 



 

Ronde 5 (GK) : Haak naar volgende 2l-ruimte uit vorige Ronde dmv hv. 3L ( eerste ST ), 1ST in zelfde 
2l-ruimte, ( 2ST in volgende 2l-ruimte ) 23 keer. HV in derde L om te verbinden. Keer het werk. 

[ 48ST ] 

 

Ronde 6 (AK) : 1L ( telt niet als steek ), ( 1VK in volgende steek, 1L, 1V in volgende steek, 1L ) 24 keer. 
HV in eerst gemaakte VK om te verbinden. Keer het werk. 

[24VK, 24V en 48 keer een 1L-ruimte ] 



 

Ronde 7 (GK) : Haak naar volgende 1l-ruimte uit vorige Ronde dmv hv. 2L ( dit is je eerste ST van een 
2STS ), 1ST in volgende 1l-ruimte, 3L, ( 2STS over volgende 2l-ruimtes, 3L ) 23 keer. HV in eerst 
gemaakte ST om te verbinden ( dit is dus het ST na de 2L waar u mee begon ).Keer het werk. 

[ 24 2STS en 24 keer een 3L-ruimte ] 

 

Ronde 8 (AK) : 1L ( telt niet als steek ), (1VK in volgende 2sts uit vorige Ronde, 1V in volgende 3l-
ruimte, 2L, 1V in dezelfde 3l-ruimte ) 24 keer. HV in eerst gemaakte VK om te verbinden. Keer het 
werk. 

[  24VK, 48V en 24 keer een 2L-ruimte] 



 

Ronde 9 (GK) : Haak naar volgende 2l-ruimte uit vorige Ronde dmv hv. 3L ( telt niet als steek ), 1ST in 
zelfde 2l-ruimte, maak een PUFFSTEEK rond het stokje wat je zojuist hebt gemaakt, 3L, ( 1ST in 
volgende 2l-ruimte, maak een PUFFSTEEK rond het stokje wat je zojuist hebt gemaakt, 3L ) 23 keer. 
HV in eerst gemaakte PUFFSTEEK om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 24 PUFFSTEKEN en 24 keer een 3L-ruimte ] 

    

Neem garen C en rijg hier 48 kraaltjes van kralen kleur 2 op voor de Catona versie. Voor de Metropolis 
versie doe je hetzelfde alleen dan met kralen kleur 1. 

Ronde 10 (AK) : Hecht draad aan in een willekeurige puffsteek uit de vorige Ronde aan de achterkant 
van het werk. 1L ( telt niet als steek ), (1VK in volgende puffsteek, 1V in volgende 3l-ruimte, 2L, 1V in 
zelfde 3l-ruimte ) 24 keer. HV in eerst gemaakte VK om te verbinden. Keer het werk. 

[ 24VK, 48V en 24 keer een 2L-ruimte ] 



 

Ronde 11 (GK) : Haak naar volgende 2l-ruimte uit vorige Ronde dmv hv. 3L ( eerste ST van een 
POPCORN ), 3ST in zelfde 2l-ruimte en werk deze 4ST af als een POPCORN, 5L, ( maak een POPCORN 
in volgende 2l-ruimte, 5L ) 23 keer. HV in eerst gemaakte POPCORN om te verbinden. Keer het werk. 

[ 24  POPCORNS en 24 keer een 5L-ruimte ] 

 

 

 

Ronde 12 (AK) : Haak naar de volgende 5l-ruimte uit de vorige Ronde dmv hv. 1L ( telt niet als steek ), 
( maak 5V in volgende 5l-ruimte, 1STK rond de popcorn – dus je maakt de steek rond de popcorn ipv 
hem in de popcorn ) 24 keer. HV in eerst gemaakte V om te verbinden. Keer het werk. 

[ 24STK en 120V ]  



 

Ronde 13 (GK) : Haak naar de volgende stk uit de vorige Ronde dmv hv. 6L ( eerste ST + 3L ), 1ST in 
zelfde steek, 2L, maak een hv in de derde v van de volgende 5v uit de vorige Ronde, 2L, ( <1ST-3L-
1ST> in volgende stk, 2L, maak een hv in de derde v van de volgende 5v uit de vorige Ronde, 2L ) 23 
keer. HV in derde L om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 24 groepjes van 1ST-3L-1ST, 48 keer een 2L-ruimte en 24 keer een HV ) 

 

 

 

 

 



Deel 2. 
Het centrum van Messier is er. We kunnen de eerste glinsterende sterren zien en de bollingen die een Messier kan 

bevatten. Maar een Messier is ook bekend voor zijn duizelingwekkende effect alsof je in een zwart gat wordt 
gezogen. Het is natuurlijk niet wat er gebeurd maar het is een optische illusie. Ik vond het dus een essentieel 

onderdeel om dit te reproduceren in het patroon en de geometriek zijn werk te laten doen. Mooie bogen met sterren 
zullen worden toegevoegd in dit deel welke het patroon enkel meer diepte gaan geven. Ik hoop dat je veel plezier 

mag beleven aan het haken van het volgende deel. 

 

Neem Garen D en rijg hier 48 kraaltjes van kralen kleur 2 op voor de Catona versie. De Metropolis 
versie doet exact hetzelfde alleen dan met kralen kleur nummer 1. De volgende Ronde’s worden 
allemaal gemaakt aan de achterkant van het werk tot het punt waar het patroon je vertelt weer te 
keren. 

Ronde 14 (AK) : Hecht draad aan in een willekeurige 3l-ruimte uit de vorige Ronde aan de achterkant. 
3L ( eerste ST ), 1STK in zelfde 3l-ruimte, 1ST in zelfde 3l-ruimte, 4L, ( 1ST-1STK-1ST in volgende 3l-
ruimte, 4L ) 23 keer. HV in derde L om te verbinden. 

[ 24 groepjes van een ST/STK/ST met een 4L-ruimte tussen ieder groepje] 

 

 

In de volgende Ronde’s maak je ST in de l-ruimtes, zorg er voor dat je een ST direct na de laatst 
gemaakte steek in de l-ruimte haakt. Dus haak hem niet in het midden van de l-ruimte maar houd 
hem dicht bij de laatst gemaakte steek. 

Ronde 15 (AK) : 3L ( eerste ST ), 1ST in volgende 2 steken, 1ST in volgende 4l-ruimte, 4L, ( 1ST in 
volgende 3 steken, 1ST in volgende 4l-ruimte, 4L ) 23 keer. HV in derde L om te verbinden. 

[  24 groepjes van 4ST met een 4L ruimte tussen elk groepje ] 



 

Ronde 16 (AK) : 2L ( telt als eerste ST van een 2STS ), 1ST in volgende steek, 1STK in volgende st, 1ST 
in volgende steek, 1ST in volgende 4l-ruimte, 5L, ( 2STS over volgende 2 steken, 1STK in volgende 
steek, 1ST in volgende steek, 1ST in volgende 4l-ruimte, 5L ) 23 keer. HV in eerst gemaakte ST om te 
verbinden – dit is dus het ST na de 2L die u als eerste heeft gehaakt ). 

[ 24 groepjes van een 2STS/1ST/1STK/2ST met tussen ieder groepje een 5L-ruimte] 

 

Ronde 17 (AK) : 3L ( eerste ST ), 1ST in volgende 3 steken, 1ST in volgende 5l-ruimte, 4L, ( 1ST in 
volgende 4 steken, 1ST in volgende 5l-ruimte, 4L ) 23 keer. HV in derde L om te verbinden. Hecht 
draad af. 

[ 24 groepjes van 5ST met een 4L-ruimte tussen ieder groepje ] 



 

Neem Garen E en rijg hier 72 kraaltjes van kralen kleur 3 op voor de Catona versie. De Metropolis 
versie doet exact hetzelfde alleen dan met kralen kleur 1. 

 

Ronde 18 (AK) : Hecht draad aan in een willekeurige eerste ST van een 5st-groepje uit de vorige 
Ronde aan de achterkant van het werk. 2L ( telt als eerst ST van een 2STS ), 1ST in volgende steek, 
1ST in volgende steek,  1STK in volgende steek, 1ST in volgende steek, 2ST in volgende 4l-ruimte, 4L, ( 
1STS over volgende 2 steken, 1ST in volgende steek, 1STK in volgende steek, 1ST in volgende steek, 
2ST in volgende 4l-ruimte, 4L ) 23 keer. HV in eerst gemaakte ST om te verbinden – dit is dus het ST 
na de 2L die u als eerste heeft gehaakt ). 

[ 24 groepjes van 2STS/1ST/1STK/3ST met een 4L-ruimte tussen ieder groepje] 

 



Ronde 19 (AK) : 2L, ( telt als eerste ST van een 2STS ), 1ST in volgende steek, 1ST in volgende 4 
steken, 1ST in volgende 4l-ruimte, 3L, ( 2STS over volgende 2 steken, 1ST in volgende 4 steken, 1ST in 
volgende 4l-ruimte, 3L ) 23 keer. HV in eerst gemaakte ST om te verbinden – dit is dus het ST na de 2L 
die u als eerste heeft gehaakt ). 

[ 24 groepjes van een 2STS/5ST met een 3L-ruimte tussen ieder groepje ] 

 

Ronde 20 (AK) :  2L ( telt als eerste ST van een 2STS ), 1ST in volgende steek, 1ST in volgende steek, 
1STK in volgende steek, 1ST in volgende 2 steken, 2ST in volgende 3l-ruimte, 2L, ( 2STS over volgende 
2 steken, 1ST in volgende steek, 1STK in volgende steek, 1ST in volgende 2 steken, 2ST in volgende 3l-
ruimte, 2L ) 23 keer. HV in eerst gemaakte ST om te verbinden– dit is dus het ST na de 2L die u als 
eerste heeft gehaakt ).  

[ 24 groepjes van 2STS/1ST/1STK/4ST met een 2L-ruimte tussen ieder groepje ] 

 



Ronde 21 (AK) : 2L ( telt als eerste ST van een 2STS ), 1ST in volgende steek, 1ST in volgende 5 steken, 
1ST in volgende 2l-ruimte, 1L, ( 2STS over volgende 2 steken, 1ST in volgende 5 steken, 1ST in 
volgende 2l-ruimte, 1L ) 23 keer. HV in eerst gemaakte ST om te verbinden – dit is dus het ST na de 2L 
die u als eerste heeft gehaakt ). 

[ 24 groepjes van 2STS/6ST en een 1L-ruimte tussen ieder groepje ] 

 

Ronde 22 (AK) : 1L ( telt niet als steek ), ( 1V in volgende 3 steken, 2V in volgende steek, 1VK in 
volgende steek, 1V in volgende 2 steken, 2V in volgende 1l-ruimte ) 24 keer. HV in eerst gemaakte V 
om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 24VK en 216V ] 

 

Neem garen F voor beide versies, voor de volgende Ronde zijn geen kraaltjes nodig. 

Ronde 23 (GK) : Hecht draad aan in een willekeurige vk uit de vorige Ronde aan de goede kant van 
het werk. 3L ( eerste ST ), 1St in dezelfde steek, 1ST in volgende 9 steken, ( 2ST in volgende vk, 1ST in 
volgende 9 steken ) 23 keer. HV in derde L om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 264ST in totaal ] 

 



 

 

Block je kleine “Messier”om de juiste vorm te krijgen. 

Als u de grotere versie aan dit patroon wilt haken welke uit Ronde’s 24-50 bestaat kunt het 
uitgebreide patroon aankopen in mijn Ravelry of Etsy winkel. Alle informatie die benodigd is zoals 
garenverbruik, aantal kraaltjes en steken gebruik zijn ook in dit patroon te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn grote dank aan mijn tester :   

Mam – www.instagram.com/dutchsilence  

 

Ontworpen door :  the guy with the hook – 2019 

                         https://theguywiththehook.wordpress.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

 

 

 

Alle copyright en de rechten zijn eigendom van mij. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopieren, 
delen of er misbruik van te maken. In welke manier dan ook, of dit nu op social media, geheime 
groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen 
zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. 

Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou 
het leuk vinden als je mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer je je werk in wording of 
afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruikt alstublieft de #messiercrochetpattern op social 
media om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.  

Als laatste, hartelijk dank voor het maken en kopen van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en 
creativiteit in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe deken die uit dit patroon voortkomt maakt 
het dit allemaal waard.  

 

Mark a.k.a. the guy with the hook 
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