
 Cloud catcher haakpatroon 

 
Cloud Catcher is een rond haakpatroon welke ik ontwikkelde voor het Scheepjes Skies garen. Hoewel ik een rond 
kussen van dit patroon heb gemaakt zou  een zijde ook makkelijk voor een kleine doily door kunnen gaan ter 
decoratie. Het patroon laat mooie bogen als wolken zien die vloeiend en vrolijk in het rond balanceren. In mijn hoofd 
was dit het perfecte patroon voor een garentype welke op de lucht en wolken is geinspireerd. Geniet van het patroon 
en ik hoop op vele mooie, nieuwe versies uit dit gratis patroon. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



U.S haakterminologie 

 

Benodigde materialen : 
- Een haaknaald 2,5mm ( echter wanneer u er een doily van haakt adviseer ik een halve naald groter 

te nemen ) 

- Schaar en naald 

- Wanneer u een kussen maakt heeft u een rond binnenkussen nodig met een totale breedte van 40 
cm. 

- blocking materialen ( enkel nodig als u een doily maakt ) 

 

Benodigd garen : 
Het kussen is gemaakt uit 9 kleine strengetjes Scheepjes Skies. Een kleine streng weegt 28 gram en 

heeft 95 meter looplengte. Het garen komt echter ook in grotere strengen van 100 gram en er is ook 
een diktevariatie. Er is namelijk een dunnere ( de light versie ) en dikkere variant ( de heavy versie ). 
Voor dit patroon heb ik de dunne variant gebruikt welke dus de Skies light is. Uiteraard kunt u zelf 

kiezen welke kleuren te gebruiken, of wellicht 1 grote streng te gebruiken voor dit patroon. De keuze 
is reuze. Dit is echter wat ik heb gebruikt voor het kussen, ik heb beide zijdes in een verschillende 

kleurcombinatie gemaakt. 

 Zijde 1 van kussen Grammen 
gebruikt 

Zijde 2 van kussen Grammen 
gebruikt 

Kleur A 109 Cirrocumulus 12 gram 117 Circumcumulus 18 gram 
Kleur B 110 Cirrus 15 gram 115 Cirrostratus 15 gram 
Kleur C 113 Altostratus 15 gram 114 Stratus 15 gram 
Kleur D 116 Cumulonimbus 28 gram 111 Cumulus 28 gram 
Kleur E 112 Altocumulus 15 gram 112 Altocumulus 15 gram 

 

 

Formaat : 
Het uiteindelijke formaat van een zijde van het kussen is 38 cm. 

Het uiteindelijke formaat van een kussen is 40 cm. 

 

 



Steken gebruikt : 
 HV – Halve Vaste 
 V – Vaste 
 RHSTA – Relief half stokje rond de achterkant van steek 
 ST – Stokje 
 RSTA – Relief stokje rond de achterkant van steek 
 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. 

 DST – Dubbel stokje 
 L  – losse 
 Ruimte – als in lossenruimte 
 AL – Achterste lus van een steek 
 VL– Voorste lus van een steek 
  ( ) – 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.  
 * - Markeren het punt vanaf waar in de Ronde je een herhaling voor een opgegeven aantal 

keren moet herhalen. 
 GK – goede kant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notities : 
 

 

- Het patroon wordt gehaakt in Ronde’s , allemaal aan de goede kant van het werk. 

- Het werk kan gaan bobbelen, niet plat zijn of uit vorm raken, dit komt echter steeds na een bepaald 
aantal toeren weer in orde. Mocht het toch nog iets uit formaat zijn kan er natuurlijk altijd geblockt 
worden. Echter, omdat ik voor het kussen een dichte en strakke stekenverhouding wenste kan het 
patroon wat dicht zijn. Als u een doily van het patroon maakt raad ik aan een haaknaald groter te 
nemen zodat het werk wat losser wordt. 

- Het patroon is geschreven. Er zijn geen foto’s bijgevoegd omdat het een patroon is vol basissteken 
en er niet echt moeilijke Ronde’s zijn. Er zijn ook geen teltekeningen in het patroon aanwezig. 

-  Als er een steek onbekend is in het patroon refereer ik graag naar het internet. Iedere steek is vaak 
te vinden in duidelijke filmpjes of instructies op vele plekken. 

- Wanneer u met strengen Scheepjes Skies garen werkt moet dit uiteraard eerst opgewonden 
worden alvorens het gebruikt kan worden. Dit kan door middel van een wolwinder maar met de 
hand kan het ook prima. 

- Wanneer u een kussen uit het patroon maakt, raad ik aan een wit binnenkussen te nemen omdat 
dit de open gaatjes in het patroon mooier benadrukt. 

- Het patroon is niet getest alvorens de publicatie. Het is proef gelezen en dubbel gecheckt maar er 
kan uiteraard altijd een foutje in zitten. Mocht dit het geval zijn dan zal ik het patroon updaten en dit 
melden op de desbetreffende pagina. Mocht u echter problemen of onduidelijkheden treffen in het 
patroon, schroom dan niet om mij te contacteren. 

- In de Ronde’s zijn steken gemaakt in de huidige Ronde getypt met hoofdletters, als er wordt 
gerefereerd naar steken uit voorgaande Ronde’s wordt dit met een normaal lettertype gedaan. 

- Wanneer u een dubbel stokje in een voorste lus maakt in het patroon, dan slaat u de steek achter 
het dubbele stokje in de huidige Ronde over. 

 

 

 

 

 

 



Het patroon : 
 

 

Wanneer u het kussen maakt is de keuze aan u zelf met welk van de twee zijdes u begint, kijk in het 
kleurenschema welke kleuren u nodig heeft voor welke wisseling. 

Neem een haaknaald 2,5mm en garen A, maak een magische lus. 

Ronde 1 ( GK ) : 3L ( eerste ST ), 11ST in magische lus. HV in derde L om te verbinden. 

[ 12 ST ] 

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

[ 18 ST ] 

Ronde 3 : 3L ( eerste ST ), 1ST in zelfde steek, ( 2ST in volgende steek ) 17 keer. HV in derde L om te 
verbinden. 

[ 36 ST ] 

Ronde 4 : 1L ( telt niet als steek ), 1RSTA in iedere steek van de Ronde. HV in AL van eerst gemaakte 
RSTA om te verbinden. 

[ 36 RSTA ] 

Ronde 5 : 3L ( eerste ST ), 1ST in AL van zelfde steek, ( 2ST in AL van volgende steek ) 35 keer. HV in 
derde L om te verbinden. 

[ 72 ST ] 

Ronde 6 : 1L ( telt niet als steek ), ( 1V in steek, 1DST in VL van steek die eronder ligt in Ronde 5 ) 36 
keer. HV in eerst gemaakte V om te verbinden. 

[ 36V / 36DST ] 

Ronde 7 : 3L ( eerste ST ), 1ST in zelfde steek, 1ST in volgende steek, ( 2ST in volgende steek, 1ST in 
volgende steek ) 35 keer. HV in derde L om te verbinden. 

[ 108 ST ] 

Ronde 8 : 1L ( telt niet als steek ), 1RHSTA in iedere steek over de hele Ronde. HV in eerst gemaakte 
RHSTA om te verbinden. 

[ 108 RHSTA ] 

 

Ronde 9 : 1L ( telt niet als steek ), * 1V in volgende 5 steken, 6L, sla volgende 3 steken over, 1V in 
volgende 4 steken. Herhaal vanaf * nog 8 keer. HV in eerst gemaakte V om te verbinden. Hecht draad 
af. 

[ 9 keer een 6L-ruimte en 81V ] 



Ronde 10 : Neem Garen B en hecht deze aan in een willekeurige vijfde v van een 9v groepje uit 
vorige Ronde. 1L ( telt niet als steek ), * 1V in vijfde v van een 9v groepje, 1L, < 1DST-1L > 9 keer in 6L-
ruimte. Herhaal vanaf * nog 8 keer. HV in eerst gemaakte V om te verbinden. 

[ 9 waaiers van 9DST met een 1L-ruimte er tussen, 9V] 

Ronde 11 : * 1L, ( 1RSTA rond volgende dst , 1L ) 9 keer, HV in v die je maakte in de vijfde v uit een 9v 
groepje in de vorige Ronde. Herhaal vanaf * nog 8 keer.  

[ 9 waaiers van 9RSTA met een 1L-ruimte er tussen en 9HV) 

In de volgende Ronde maakt u  Stokjes in de HV uit de vorige Ronde. Dit kan een beetje moeilijk 
overkomen. Om dit wat te vereenvoudigen :  u haakt de stokjes over de HV in de vaste waar de HV in 
is gemaakt. Op deze manier verdwijnt de HV eigenlijk achter de Stokjes. 

Ronde 12 : 3L ( eerste ST ), 2ST in zelfde HV van laatste Ronde, 1L, sla eerste rsta van vorige Ronde 
over, ( 1RSTA rond volgende rsta, 1L ) 7 keer, sla laatste rsta uit vorige Ronde over, * 3ST in volgende 
HV uit vorige Ronde, 1L, sla eerste rsta van vorige Ronde over, ( 1RSTA rond volgende rsta, 1L ) 7 
keer, sla laatste rsta uit vorige Ronde over. Herhaal vanaf * nog 7 keer. HV in derde L om te 
verbinden. 

[ 9 waaiers van 7RSTA met een 1L-ruimte er tussen en 9 groepjes van 3ST ] 

Ronde 13 : 3L ( eerste ST ), 1ST in zelfde steek, 2L, sla volgende steek over, 2ST in volgende steek, 2L, 
sla eerste rsta uit vorige Ronde over, ( 1RHSTA rond volgende rsta, 1L ) 4 keer, 1RHSTA rond volgende 
rsta, 2L, sla laatste rsta uit vorige Ronde over, * 2ST in volgende steek, 2L, sla volgende steek over, 
2ST in volgende steek, 2L, sla eerste rsta uit vorige Ronde over, ( 1RHSTA rond volgende rsta, 1L ) 4 
keer, 1RHSTA rond volgende rsta, 2L, sla laatste rsta uit vorige Ronde over. Herhaal vanaf * 7 keer. 
HV in derde L om te verbinden. 

[ 9 waaiers van 5RHSTA en 9 groepjes van 2ST-2L-2ST ] 

Ronde 14 : 4L ( eerste DST ), 1DST-1ST in volgende steek, 3ST in volgende 2l-ruimte, 1ST-1DST in 
volgende steek, 1DST in volgende steek, 2L, sla eerste rhsta uit vorige Ronde over, ( 1RHSTA rond 
volgende rhsta, 1L ) 2 keer, 1RHSTA rond volgende rhsta, 2L, sla laatste rhsta uit vorige Ronde over, * 
1DST in volgende steek, ), 1DST-1ST in volgende steek, 3ST in volgende 2l-ruimte, 1ST-1DST in 
volgende steek, 1DST in volgende steek, 2L, sla eerste rhsta uit vorige Ronde over, ( 1RHSTA rond 
volgende rhsta, 1L ) 2 keer, 1RHSTA rond volgende rhsta, 2L, sla laatste rhsta uit vorige Ronde over. 
Herhaal vanaf * 7 keer. HV in vierde L om te verbinden. 

[ 9 waaiers van 3RHSTA en 9 groepjes van 2DST-5ST-2DST ] 

Ronde 15 : 3L ( eerste ST ), 1ST in volgende 8 steken, 3ST in volgende 2l-ruimte, ( 2ST in volgende 1l-
ruimte ) 2 keer, 3ST in volgende 2l-ruimte, * 1ST in volgende 9 steken, , 3ST in volgende 2l-ruimte, ( 
2ST in volgende 1l-ruimte ) 2 keer, 3ST in volgende 2l-ruimte. Herhaal vanaf * 7 keer. HV in derde L 
om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 171 ST ] 

Ronde 16 : Neem Garen C en hecht deze aan de achterkant van een willekeurige steek aan. U hecht 
de draad aan rondom het stokje. 1L ( telt niet als steek ), 1RSTA in iedere steek over de hele Ronde 
tot de laatste steek, sla de laatste steek over, HV in AL van eerst gemaakte RSTA om te verbinden. 

[ 170 RSTA ] 



 

Ronde 17 : 3L ( eerste ST ), 1ST in AL van iedere steek over de hele Ronde. HV in derde L om te 
verbinden. 

[ 170 ST ] 

Ronde 18 : 1L ( telt niet als steek ), ( 2V in steek, 1DST in VL van steek die eronder ligt in Ronde 17 ) 
85 keer. HV in eerst gemaakte V om te verbinden. 

[ 85DST en 170V ] 

Ronde 19 : 3L ( eerste ST ), 1ST in volgende 82 steken, 2STS over volgende 2 steken, * 1ST in 
volgende 83 steken, 2STS over volgende 2 steken. Herhaal vanaf * nog 1 keer. HV in derde L om te 
verbinden. 

[ 249V en 3 keer een 2STS ] 

Ronde 20 : 1L ( telt niet als steek ), 1RSTA in iedere steek over de hele Ronde. HV in eerst gemaakte 
RSTA om te verbinden. 

[ 252 RSTA ] 

Ronde 21 : Herhaal Ronde 9 maar ipv de herhaling 7 keer te maken, maakt u hem nu 20 keer. Hecht 
de draad af. 

[ 21 keer een 6L-ruimte en 189V ] 

Ronde 22 : Neem Garen D en hecht deze aan in een willekeurige vijfde vaste van een 9v groepje. 
Herhaal Ronde 10 maar ipv de herhaling 8 keer te maken, maakt u hem nu 20 keer.  

[ 21 waaiers van 9DST met een 1L-ruimte er tussen, 21V ] 

Ronde 23 : Herhaal Ronde 11 maar ipv de herhaling 8 keer te maken, maakt u hem nu 20 keer. 

[ 21 waaiers van 9RSTA met een 1L-ruimte er tussen en 21 keer een HV ) 

In de volgende Ronde maakt u  Stokjes in de HV uit de vorige Ronde. Dit kan een beetje moeilijk 
overkomen. Om dit wat te vereenvoudigen :  u haakt de stokjes over de HV in de vaste waar de HV in 
is gemaakt. Op deze manier verdwijnt de HV eigenlijk achter de Stokjes. 

Ronde 24 : Herhaal Ronde 12 maar ipv de herhaling 7 keer te maken, maakt u hem nu 19 keer. 

[ 21 waaiers van 7RSTA met een 1L-ruimte er tussen en 21 groepjes van 3ST ] 

Ronde 25 :  Herhaal Ronde 13 maar ipv de herhaling 7 keer te maken, maakt u hem nu 19 keer. 

[ 21 waaiers van 5RHSTA en 21 groepjes van 2ST-2L-2ST ] 

Ronde 26 : Herhaal Ronde 14 maar ipv de herhaling 7 keer te maken, maakt u hem nu 19 keer. Hecht 
draad af. 

[  21 waaiers van 3RHSTA en 21 groepjes van 2DST-5ST-2DST ] 

 

 



Ronde 27 : Neem Garen E en hecht deze aan in een vijfde steek van een 2dst-5st-3dst groepje uit 
laatste Ronde. 2L ( telt als eerste ST van een 2STS ), 1ST in volgende steek, 1ST in volgende 3 steken, 
2ST in volgende 2l-ruimte, 1ST in volgende 1l-ruimte, 2STS over dezelfde 1l-ruimte als waar u net een 
steek in maakte en de volgende 1l-ruimte, 1ST in tweede 1l-ruimte waar u net het 2STS in heeft 
gemaakt, 2ST in volgende 2l-ruimte, 1ST in volgende 4 steken, * 2STS over volgende 2 steken, , 1ST in 
volgende 3 steken, 2ST in volgende 2l-ruimte, 1ST in volgende 1l-ruimte, 2STS over dezelfde 1l-
ruimte als waar u net een steek in maakte en de volgende 1l-ruimte, 1ST in tweede 1l-ruimte waar u 
net het 2STS in heeft gemaakt, 2ST in volgende 2l-ruimte, 1ST in volgende 4 steken. Herhaal vanaf * 
nog 19 keer. HV in eerst gemaakte ST ( dit is dus het ST na de 2L waar u mee begon ) om te 
verbinden. 

[ 315 steken ] 

Ronde 28 : 1L ( telt niet als steek ), 1RHSTA in iedere steek over de hele Ronde. HV in eerst gemaakte 
RHSTA om te verbinden. Hecht draad af. 

[ 315 RHSTA ] 

Werk alle losse draadjes weg. 

Als u het kussen maakt kunt u nogmaals het patroon maken met de andere kleurenversie of naar 
eigen keuze.Wanneer u beide zijdes klaar heeft neemt u Garen A : 117 Circumcumulus en maakt u de 
twee zijdes aan elkaar dmv vasten te haken in de steken uit Ronde 28. Dit doet u door u haaknaald in 
de steek van zijde 1 en 2 tegelijk in te steken en hierover heen een vaste te maken. Dit herhaalt u tot 
u ongeveer driekwart van de Rondes aan elkaar heeft. U voegt nu het binnenkussen in en maakt de 
resterende steken af tot de Ronde helemaal dicht is. Maak een HV in de eerste steek om te 
verbinden en hecht de draad af. Werk de draad weg en het kussen is klaar. 

 

 

 

 

 

 

Mijn grote dank aan mijn proeflezer :   

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  

http://www.instagram.com/dutchsilence
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 #cloudcatchercrochetpattern 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 

 

 

 

 

 


