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Kyoto wrap haakpatroon - Nederlands 

 

Dit patroon is geïnspireerd op de traditionele dans die wordt uitgevoerd met handgeschilderde 

waaiers uit Japan. Een ieder die Japan weleens heeft bezocht – en in het bijzonder Kyoto - zal weten 

waar ik het over heb. Traditionele Geisha’s die een voorstelling dansen met een waaier in iedere hand. 

Als U het nog nooit in het echt gezien heeft is het misschien eens een idee om de film: Memoirs of a 

Geisha – of het boek hiervan te lezen. De schoonheid en elegantie van dit fenomeen is ongekend en 

vormde een mooie inspiratie voor deze wrap. Echter zou dit project ook nog prima als tafelloper 

gehaakt kunnen worden. De kleuren passen daarnaast ook perfect in dit thema. Veel plezier met het 

haken van dit patroon! 

Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook 
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U.S. haak terminologie 

 

Benodigde materialen: 

- haaknaald 3,5mm (Whirl versie) 

OF 

- haaknaald 4,5mm (DK-dikte garen – Colour Crafter) 

OF 

1 haaknaald 5,0 mm (Whirl Fine Art) 

- schaar en naald 

Benodigd garen: 

Voor dit patroon gebruikte ik in mijn voorbeeld de Scheepjes Whirl Fine Art – welke een luxe en 

premium garen is. Omdat ik me bewust ben dat dit garen een wat hogere prijs heeft, heb ik 

meerdere garen opties beschreven voor dit patroon. Echter zijn van de alternatieve opties enkel 

testjes gehaakt om formaat en textuur te bepalen. Hier zijn dus geen voorbeelden van. 

Voor het Scheepjes Whirl Fine Art voorbeeld heb je nodig: 

 

Deze optie is perfect voor een wat dikkere wrap voor bijv. Herfst/Winter tijd.  

 - 1 bol 653 Fauvism en 1 bol 658 Classicism (deze bollen zijn beschikbaar in bollen van 215 – 225 

gram met een lengte van 460 meter) 

- 1 bol Scheepjes Merino Soft 651 Pissarro (deze bollen zijn beschikbaar in bollen van 50 gram met 

een looplengte van 105 meter) 

 

Een Scheepjes Whirl gebruiken: 

Deze optie zorgt voor een iets kleiner en smaller formaat wrap met een licht gewicht welke perfect is 

voor de Lente of Zomer. 

- 1 Scheepjes Whirl (deze bollen zijn beschikbaar in bollen van 215 – 225 gram met een looplengte 

van 1000 meter) 
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Een DK-garendikte gebruiken: 

Deze optie geeft U eenzelfde soort wrap als de Whirl Fine art versie, enkel met een wat lichter 

gewicht als u de suggestie gebruikt die ik benoem. Daarnaast zijn de kosten dan ook een stuk minder 

groot en is het formaat slechts een fractie kleiner. 

- 3 tot 4 bollen Scheepjes Colour Crafter (beschikbaar in bollen van 100 gram met een looplengte van 

300 meter) Omdat U ongeveer 900-1000 meter garen nodig heeft is het optioneel om 3 of 4 bollen te 

nemen. 

 

Formaat: 

 

Het uiteindelijke formaat van een wrap in Whirl Fine Art zal ongeveer zijn: 150 cm hoogte en 45 cm 

breedte 

Het uiteindelijke formaat van een wrap in DK dikte garen versie (Colour Crafter) zal ongeveer zijn: 

145 cm hoogte en 40 cm breedte 

Het uiteindelijke formaat van een wrap in Whirl zal ongeveer zijn: 145 cm hoogte en 35 cm breedte. 

 

Als U echter een ander formaat wenst kunt U de wrap verbreden door 28 steken per extra herhaling 

toe te voegen, hierbij moet u ook per 28 steken de herhalingen in de Toeren met 1 vermeerderen. 

Lengte kan makkelijk worden bepaald door het aantal herhalings Toeren minder of meer te maken. 

 

Gebruikte steken: 

 

 

• HV – Halve vaste 

• V – vaste 

• 2VS – 2 vasten samenhaken over 2 aangegeven steken 

• RVV – Reliëf vaste voorlangs om aangegeven steek 

• DST – dubbel stokje 

• RDDSTV – Reliëf drie dubbel stokje voorlangs om aangegeven steek 

• L – Losse 

• Rmt – Ruimte (als in 2l-ruimte) 

• * - markeert de start van een herhaling in een Toer 

•  [] – geeft het aantal steken weer na een Toer 

• () – gedeeltes hiertussen geven een opmerking weer. 

• Her – Herhaal 

• GK – Goede Kant van het werk 

• AK – Achterkant van het werk 
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Patroon notities: 
 

- Het patroon wordt gehaakt in Toeren en hierbij wissel je dus tussen de Goede Kant en Achterkant 

van het werk. Iedere losse waarmee je een Toer begint (ongeacht hoeveel het er zijn), tellen als een 

kering. Haak dus geen extra lossen erbij om te keren. 

- Omdat ik een linkshandige haker ben, kunnen foto’s in het patroon iets afwijken van de standaard. 

Het hoeft geen probleem te veroorzaken maar meldt dit altijd in mijn patronen. 

- Als U steken die in het patroon worden gebruikt niet herkend, verwijs ik naar het internet. Er zijn 

tientallen websites en video’s die goede uitleg en tutorials bevatten. 

- Steken getypt in hoofdletter formaat zijn steken die gemaakt worden in de huidige Toer, steken in 

normaal lettertype refereren naar een voorgaande Toer. 

- Wanneer u Reliëf steken in het patroon haakt slaat U altijd de steek hierachter op de huidige Toer 

over. 

- Werk enkel in de steken benoemd in het patroon, is of zijn er steken niet benoemd, dan slaat U 

deze simpelweg over. 

 

 

 

Kleurwisseling in het patroon: 

 

Ongeacht dat het patroon een heel makkelijk herhalen en haken inhoud, is het wel handig om te 

weten hoe de kleuren af te wisselen. 

- Voor de Whirl Fine Art versie start U met 653 Fauvism welke U van binnenuit begint. Zodra deze 

Whirl op is, hecht U de enkele bol Merino Soft 651 Pissarro aan, en deze haakt U ook volledig op. 

Hierna hecht U de Whirl Fine Art 658 Classicism van buitenaf en U haakt deze helemaal op.  

 

- Voor de Whirl versie is het heel makkelijk, het patroon haken tot dat de Whirl op is. 

 

 

Voor de DK-gewicht garens (Colour Crafter versie) haak je het patroon met de 3-4 bollen – tot de 

gewenste lengte is bereikt. 
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Het Patroon: 

 

Met Whirl/ DK-dikte garen (CC)/ Whirl Fine Art en haaknaald 3,5mm/4,5mm/5,0mm, start met het 

haken van 66L. 

Begin Toer (AK): 1V in tweede lus vanaf haak, 1V in ieder L op Toer. Keer werk. [65V] 

Toer 1 (GK): 1L (telt niet als steek), 1V in iedere steek op de zijde. Keer werk. [65V] 

Toer 2 (AK): 1L (telt niet als steek), * 1V in volgende 9 steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende 3 

steken, 4L, sla steek over, 1V in volgende 3 steken, 1L, sla steek over, 1V in volgende steek, 1L, sla 

steek over, 1V in volgende 3 steken, 4L, sla steek over, 1V in volgende 3 steken, 1L, sla steek over. 

Her vanaf * nog 1 keer. 1V in volgende 9 steken. Keer werk. [53V/8 keer een 1L-rmt/4 keer een 4L-

rmt] 

Toer 3 (GK): 4L (eerste DST), 1DST in volgende 8 steken, * 5DST in volgende 1l-rmt, sla 3 steken over, 

1V in volgende 4l-rmt, sla 3 steken over, 5DST in volgende 1l-rmt, 1DST in volgende steek, 5DST in 

volgende 1l-rmt, sla 3 steken over, 1V in volgende 4l-rmt, sla 3 steken over, 5DST in volgende 1l-rmt, 

1DST in volgende 9 steken. Her vanaf * nog 1 keer. Keer werk. [4V/8 keer een 5DST-groepje/29DST] 

Toer 4 (AK) : 1L (telt niet als steek), *1V in volgende 9 steken, 1L, sla eerste dst over van 5dst-

groepje, 1RVV om volgende 4dst van 5dst-gr, 4L, sla de v gemaakt in 4l-rmt over, 1RVV om volgende 

4 dst van volgende 5dst-groepje, sla laatste dst over van 5dst-groepje, 1L, 1V in volgende steek,1L, sla 

eerste dst over van 5dst-groepje, 1RVV om volgende 4dst van 5dst-gr, 4L, sla de v gemaakt in 4l-rmt 

over, 1RVV om volgende 4 dst van volgende 5dst-groepje, sla laatste dst over van 5dst-groepje, 1L. 

Her vanaf * nog 1 keer. 1V in volgende 9 steken. Keer werk. 

[29V/32RVV/8 keer een 1L-rmt/4 keer een 4L-rmt] 

Toer 5 (GK) : 4L (eerste DST), 1DST in volgende 6 steken, * 1RDDSTV om volgende 2 dst uit Toer 3, sla 

2 steken over op huidige toer, 5DST in volgende 1l-rmt, 1V in volgende 4l-rmt, 5DST in volgende 1l-

rmt, 1RDDSTV om volgende dst uit Toer 3, sla steek over op huidige toer, 5DST in volgende 1l-rmt, 1V 

in volgende 4l-rmt, 5DST in volgende 1l-rmt, 1RDDSTV om volgende 2 dst uit Toer 3, sla 2 steken over 

op huidige toer. 1DST in volgende 5 steken. Her vanaf * nog 1 keer. 1DST in volgende 2 steken. Keer 

werk. 

[4V/ 8 keer een 5DST-groepje/19DST/10RDDSTV] 

Toer 6 (AK) : 1L (telt niet als steek), *1V in volgende 9 steken, 1L, sla eerste dst over van 5dst-

groepje, 1RVV om volgende 4dst van 5dst-gr, 4L, sla de v gemaakt in 4l-rmt over, 1RVV om volgende 

4 dst van volgende 5dst-groepje, sla laatste dst over van 5dst-groepje, 1L, 1V in volgende steek, 1L, 

sla eerste dst over van 5dst-groepje, 1RVV om volgende 4dst van 5dst-gr, 4L, sla de v gemaakt in 4l-

rmt over, 1RVV om volgende 4 dst van volgende 5dst-groepje, sla laatste dst over van 5dst-groepje, 

1L. Her vanaf * nog 1 keer. 1V in volgende 9 steken. Keer werk. 

 (Foto voor Toer 6 is gelijk aan Toer 4) 

[29V/32RVV/8 keer een 1L-rmt/4 keer een 4L-rmt] 
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Toer 7 (GK) : 4L (eerste DST), 1DST in volgende 6 steken, * 1RDDSTV om volgende 2 rddstv van twee 

toeren daar onder, sla 2 steken over op huidige toer, 5DST in volgende 1l-rmt, 1V in volgende 4l-rmt, 

5DST in volgende 1l-rmt, 1RDDSTV om rddstv uit 2 toeren daar onder, sla steek over op huidige toer, 

5DST in volgende 1l-rmt, 1V in volgende 4l-rmt, 5DST in volgende 1l-rmt, 1RDDSTV om volgende 2 

rddstv uit 2 toeren daaronder, sla 2 steken over op huidige toer, 1DST in volgende 5 steken. Her 

vanaf * nog 1 keer. 1DST in volgende 2 steken. Keer werk. 

(Foto voor Toer 7 is gelijk aan Toer 5, u maakt enkel de RDDSTV om de reliëf steken uit de voorgaande 

toeren vanaf nu.) 

[4V/8 keer een 5DST-groepje/19DST/10RDDSTV] 

Herhaal Toer 6 en 7 voor zolang dat nodig is tot het garen bijna op is. Eindig na het maken van een 

Toer 6 met deze laatste 4 eindtoeren. 

Eind Toeren: 

Eind Toer 1 (GK): 1L (telt niet als steek), *, 1V in volgende 9 steken, 1V in volgende 1l-rmt, 5L, 1V in 

volgende 4l-rmt, 5L, 1V in volgende 1l-rmt, 1V in volgende steek, 1V in volgende 1l-rmt, 5L, 1V in 

volgende 4l-rmt, 5L, 1V in volgende 1l-rmt. Her vanaf * nog 1 keer. 1V in volgende 9 steken. Keer 

werk. [8 keer een 5L-rmt/41V] 

Vanaf dit punt is er geen herhaling meer. Als u heeft gekozen meer herhalingen toe te voegen, maak 

dan gewoon de V in de ruimtes en steken zoals beschreven in onderstaande Toeren. Het wijst zich 

vanzelf. 

Eind Toer 2 (AK) : 1L (telt niet als steek), 1V in volgende 10 steken, 4V in volgende 5l-rmt, sla steek 

over, 4V in volgende 5l-rmt, 1V in volgende 3 steken, 4V in volgende 5l-rmt, sla steek over, 4V in 

volgende 5l-rmt, 1V in volgende 11 steken, 4V in volgende 5l-rmt, sla steek over, 4V in volgende 5l-

rmt, 1V in volgende 3 steken, 4V in volgende 5l-rmt, sla steek over, 4V in volgende 5l-rmt, 1V in 

volgende 10 steken. Keer werk. [69V] 

Eind Toer 3 (GK): 1L (telt niet als steek), 1V in volgende 13 steken, 2VS over volgende 2 steken, 1V in 

volgende 9 steken, 2VS over volgende 2 steken, 1V in volgende 17 steken, 2VS over volgende 2 

steken, 1V in volgende 9 steken, 2VS over volgende 2 steken, 1V in volgende 13 steken. Keer werk. 

[65V] 

Eind Toer 4 (AK): 1L (telt niet als steek), 1V in iedere steek op zijde. Hecht draad af. [65V] 

Werk alle draadjes weg en block je wrap. 
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Foto sectie: 

 Alle foto’s zijn genummerd naar hun Toer. Als voorbeeld: Foto 1 staat dus gelijk aan Toer 1. 

 

De pinnetjes geven de lossen-ruimtes aan in het patroon. Omdat het vrij donkere kleuren garens zijn 

kan dit moeilijk te zien zijn. De foto’s geven een enkele herhaling aan van het patroon. 
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In Toer 5 geven de pinnetjes de steken aan waarom je Reliëf steken om maakt. 
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Foto sectie voor Eindtoeren: 
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Haakdiagram: 

 

 

 

 

FPSC = RVV 

SC = V 

SC2TOG = 2VS 

FPDTR = RDDSTV 

t-ch = lossenketting/ruimte 

TR - DST 

 

  

Kleurenschema  

Kleur 1: Standaard steken in het patroon naast herhaling. 

Kleur 2: Herhalingsgedeelte in het patroon. 
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Dank aan mijn tester:   

Anja Roseboom – www.instagram.com/dutchsilence 

Christina Berberich – www.instagram/lillycookiehoney 

Tineke Tap – www.instagram/tineketap 

Anna Nilson – www.instagram/annavirkpanna  

 

  

Ontworpen door:  the guy with the hook – 2020 

                         https://theguywiththehook.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 kopiëren, 

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. 

Omdat dit een gratis patroon is, verzoek ik vriendelijk eerst contact met mij op te nemen als u dit 

patroon voor commerciële doeleinden wil gaan gebruiken.  

Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou 

het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer u uw werk in wording of 

afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #kyotowrap op social media om de 

resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.  

Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit 

in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit 

allemaal waard.  

 

http://www.instagram.com/dutchsilence
http://www.instagram/lillycookiehoney
http://www.instagram/tineketap
http://www.instagram/annavirkpanna
https://theguywiththehook.com/
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook

