Ottomania haakpatroon – Nederlands

Ottomania is een leuk en speels patroon welke gebruikt kan worden voor vele doeleinden. Je kunt het
gebruiken voor een babydekentje, een kussen of wellicht een grote deken. Alle opties zijn mogelijk als
je het formaat van het patroon aanpast. Dit patroon heb ik speciaal ontworpen met de Mr. Cey katoen
welke is als gift kreeg van de wolwinkel: Pera & Pasha. Pera en Pasha wordt gerund door twee
fantastische mannen – Oscar en Cey. Cey is ook wel bekend als Mr. Cey en heeft al diverse
haakboeken gepubliceerd. De katoen is dan ook naar hem vernoemd en hij heeft een Turkse
achtergrond. Toen ik het garen ontving ging ik dan ook meteen op zoek naar inspiratie om het te gaan
gebruiken. Er kwam veel naar boven, maar ik wilde een basis patroon wat voor veel doeleinden kan
dienen. Ik maakte een experiment met de bobble steek en na wat Toeren haken bleek al heel snel dat
deze steek een verrassend en enorm speels effect creëert. Daarnaast doet deze steek het heel leuk bij
veel kleurwisseling en dus gebruikte ik maar liefst twaalf kleuren voor dit patroon. Geniet van het
patroon en vergeet niet even een keer online of fysiek langs te gaan bij Pera en Pasha…als je dat al
niet eens hebt gedaan. Er zijn diverse eigen garen lijnen te ontdekken zoals Mr. Cey Cotton!
Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook
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U.S.-haak terminologie
Benodigde Materialen:
- schaar en naald
- haaknaald 3.0 mm
- blocking materialen

Benodigd Garen:
Mr. Cey Cotton is een gemerceriseerd, katoenen garen welke in 50 grams bollen beschikbaar is met
een looplengte van 125 meter per bol. Het is een type garen wat in vele versies en merken komt
zoals Scheepjes Catona, Phildar Cotton 3 of Schachenmayr Catania. Kwestie van wat handig te krijgen
is bij jou in de buurt. Uiteraard kun je ook andere diktes of type garens kiezen voor dit garen. Het
patroon is geschikt voor elke dikte draad zolang je je haaknaald daarop aan past. Voor dit patroon
gebruikte ik 12 kleuren Mr. Cey katoen en van elke kleur gebruikte ik twee bolletjes welke bijna op
waren aan het eind van de rit. Je hebt ongeveer tussen de 2000-3000 meter garen nodig. Ik werkte
met de 12 kleuren in het patroon volgens een bepaalde volgorde, maar uiteraard staat je dit vrij om
te doen zoals je wilt. Hieronder vind je in ieder geval mijn kleurverloop:
Mr. Cey cotton

Kleur :

Mr. Cey Cotton

Kleur :

Kleur A
Kleur B
Kleur C
Kleur D
Kleur E
Kleur F

070 Charcoal
024 Misty
032 Alanya
016 Skyline
055 Iceberg
001 Crystal

Kleur G
Kleur H
Kleur I
Kleur J
Kleur K
Kleur L

076 Sand
046 Coffee and Cream
010 Olive
008 Seafoam
021 Himalaya
033 Marmaris

Formaten :
Een enkele herhaling van 4 toeren patroon levert ongeveer 3 cm hoogte op.
Een Herhaal sectie van 8 steken in het patroon levert ongeveer 4 – 4,5 cm breedte op.
Mijn voorbeeld heft een uiteindelijk format van 55 cm breedte en 85 cm hoogte.
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Gebruikte steken

•
•
•
•
•
•
•
•

V – vaste
ST – Stokje
BOBBLE – bobble steek – is een speciale steek welke voor het patroon wordt uitgelegd
L – Losse
[] – hiertussen worden de totalen na een Toer aangegeven.
() – Tekst hiertussen geeft een herhaling in de toer weer of soms een kleine aanwijzing.
GK – Goede Kant van het werk
AK – Achterkant van het werk

Patroon notities:

- Het patroon wordt gehaakt in herhalingen van 4 Toeren. Je keert je werk na iedere Toer.
- Wanneer je je werk keert, dan zijn de lossen aan het begin van de volgende Toer de lossen om te
keren. Maak hier dus geen extra keerlosse voor.
- Omdat ik met meerdere kleuren werkte, hecht je de draad aan en af na iedere twee toeren
patroon. Als je ervoor kiest met een enkele kleur of verkleurende draad te werken is het niet nodig
de draad aan en af te hechten. In dat geval kun je gewoon doorhaken door de toeren heen. Dit
scheelt heel veel losse eindjes.
- In het patroon haken we een bobble steek. Dit is een speciale steek welke wordt uitgelegd aan de
start van het patroon.
- Foto’s in het patroon kunnen soms iets afwijken van de standaard aangezien ik een linkshandige
haker ben. Meestal levert het geen problemen op, maar vermeld het in ieder patroon dat ik schrijf.
- Er zijn geen video’s of teltekeningen beschikbaar voor dit patroon.
- Steken getypt in hoofdletters zijn steken gemaakt ik de huidige Ronde, steken getypt in normaal
formaat lettertype zijn steken die refereren naar voorgaande toeren.
- Wanneer je verder haakt na een bobble steek, sla dan niet per ongeluk de eerste steek na de
bobble steek over. Deze is makkelijker over te slaan omdat hij wat verborgen ligt door de bobble
steek.
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De Bobble Steek:
In het patroon haken we een bobble steek. En eigenlijk is dit een omgevouwen steek als hij af is. Hij is
niet moeilijk, je moet enkel even weten hoe het te doen. Daarom hier een stap voor stap instructie
voor het haken van de bobble steek.
Stap 1: Haak 9ST in de aangegeven steek. Dit lijkt wat veel, maar geloof me dat het goed komt.

Stap 2: Nu gaan we deze 9 st afmaken zoals je normaal een popcorn steek zou afmaken. We halen de
haaknaald dus uit de huidige lus en steken deze in de top van het eerste stokje van de negen.

4

Stap 3: Nu hebben we de haaknaald in het eerste stokje zitten. Haal deze nu ook de lus die we zojuist
onbewerkt hebben gelaten door de haaknaald eruit te halen.

Stap 4: Haal nu de draad om de haaknaald heen en trek de lus door beide lussen die al op de naald
stonden. Op deze manier trek je de negen stokjes tot een bobble. Wanneer je dit gedaan hebt maak
je nog een losse om de bobble te sluiten.
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Stap 5: Nu kun je verder met het haken van verdere steken in het patroon na de bobble steek. Maar
je bobble steek is eigenlijk nog niet af. Pak de bobble met beide handen en keer deze
binnenstebuiten. Je vouwt als het waren de binnenkant naar buiten. Oefen het even en je hebt het
heel snel door. Het resultaat zie je hieronder.

Dat is het ! Wanneer je er een aantal hebt gemaakt denk je er geen eens meer bij na en is het heerlijk
weg haken. En je hoeft echt niet iedere bobble direct na het haken om te vouwen. Haak eerst een
toer, en vouw dan alle gemaakte bobbles tegelijkertijd om alvorens je de volgende toer begint. Je zal
het volgende resultaat krijgen:

Eindresultaat van een Toer niet gevouwen bobbles.
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Eindresultaat van een Toer bobbles welke omgevouwen zijn.
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Het Patroon:
Het patroon kan makkelijk worden aangepast in format naar wens. Iedere Toer uit het
herhalingsgedeelte bevat een een herhaling sectie van 8 steken. Verwijder of voeg zoveel herhalingen
toe zoals je wilt om meer of minder breedte te krijgen. Start altijd met 8 steken + 8 steken per iedere
herhalingssectie die je toevoegt. Om hoogte te maken verwijder of voeg je enkel toeren toe. Voor
formaten per herhaling verwijs ik naar de Formaten sectie.

Met haaknaald 3.0 mm en Kleur A, haak 105 lossen.
Toer 1 (AK): Maak een V in tweede L vanaf haaknaald, 1V in volgende 103L. Keer werk. [104V]
Toer 2 (GK): 3L (eerste ST), 1ST in iedere steek op toer. Keer werk. [104ST]
Toer 3 (AK): 1L (telt niet als steek), 1V in iedere steek op Toer. Hecht Kleur A af. Keer je werk. [104V]

De foto hierboven geeft het resultaat weer na de eerste drie Toeren.

Toer 4 (GK): Neem Kleur B en hecht deze aan in de eerste steek op de Toer aan de Goede Kant van
het werk. 3L (eerste ST), ST in volgende 3 steken, (1BOBBLE ST in volgende steek, 1ST in volgende 7
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steken) 12 keer. 1 BOBBLE ST in volgende steek, 1ST in volgende 3 steken. Keer werk. [91ST/ 13
BOBBLE steken]

Foto’s hierboven geven de Toer weer voor en na het uitvouwen van de bobbles.
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Toer 5 (AK): 1L (telt niet als steek), 1V in volgende 3 steken, 1V door het middelste oog van de
bobble steek, (1V in volgende 7 steken, 1V door het middelste ook van de bobble steek) 12 keer, 1V
in volgende 4 steken. Hecht Kleur B af. Keer je werk. [104V]

Hier kun je zien hoe je door het midden van de bobble steek heen haakt. Op deze manier garandeer je
jezelf dat de steek niet meer omkrult naar de oude situatie.

Achterkant van het werk met een v door de bobble.
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Voorkant van het werk met een v door een bobble.

. Aan het eind van Toer 5 is dit het resultaat aan de Goede Kant van het werk.
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Toer 6 (GK): Neem Kleur C en hecht deze aan in de eerste steek op de Toer aan de Goede Kant van
het werk. 3L (eerste ST), 1ST in volgende 3 steken, (1ST in volgende 4 steken, 1BOBBLE ST in volgende
steek, 1ST in volgende 3 steken) 12 keer. 1ST in volgende 4 steken. Keer je werk. [92ST/ 12 BOBBLE
steken]

Toer 7 (AK): 1L (telt niet als steek), 1V in volgende 4 steken, (1V in volgende 3 steken, 1V door het
middelste oog van de bobble steek, 1V in volgende 4 steken) 12 keer. 1V in volgende 4 steken. Hecht
Kleur C af. Keer je werk. [104V]
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Vanuit dit punt is het enkel het continu herhalen van Toer 4 – 7. Iedere twee Toeren (dus een GK en
AK-toer) wisselde ik van kleur – maar als je dus een enkele kleur koos hoef je dit niet te doen en kan je
door haken. Haak verder tot je de gewenste lengte hebt bereikt. Ik herhaalde Toer 4 – 7 nog 23 keer.

Wanneer je de gewenste lengte hebt bereikt is je werk klaar. Je kunt wat tasseltjes aan de boven en
onderkant maken maar dit is optioneel. Als je dit wilt doen kun je in iedere steek die voor een bobble
steek ligt een tassel maken aan beide kanten van het werk. Als je niet weet hoe je een tasseltje moet
knopen dan kun je op mijn website ook een tutorial hiervoor vinden.
Wanneer je de tasseltjes hebt gemaakt en alle eindjes zijn weggewerkt, raad ik je aan je werk nog te
blocken voor het beste resultaat. Echter is deze keuze aan jezelf aangezien het werk vrij stevig en dik
wordt en dus niet heel erg uit formaat raakt.
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Grote dank aan mijn tester:
Anja Roseboom – www.instagram.com/dutchsilence

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.
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 #ottomaniacrochetpattern op social
media om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.
Omdat het om een gratis patroon gaat, vraag ik u vriendelijk mij het te vragen als u dit patroon voor
commerciële doeleinden wil gebruiken.
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.

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