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Code of the Rainbow – Nederlands 

 

Dit is een simpel patroon wat een enorme toevoeging kan zijn als je wel de behoefte hebt iets te willen 

maken – maar geen zin hebt om je volle aandacht erbij te houden omdat je hoofd wellicht al vol zit 

met allerlei andere prioriteiten. Je kan deze deken makkelijk pakken tijdens het binge-watchen van je 

favoriete series. Ik denk dat patroon ook onder de categorie: kleuren-therapie geplaatst mag worden. 

Na een stressvolle periode was ik erg toe aan het werken met wat heldere en vrolijke kleuren. Ik 

geloof er heilig in dat het werken met kleur je geestelijke gesteldheid beïnvloed. Dan is dit patroon 

ook perfect aangezien dit hele patroon om kleuren draait. Daarnaast zijn er vrijwel geen draadjes weg 

te werken, lekker doorhaken, geen rand, geen opspannen en geen ingewikkelde steken. Heb ik je al 

overgehaald? Geef dit patroon zeker een kans en ervaar dat het maken van iets simpels ook iets heel 

moois kan opleveren. 

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

 

Benodigde materialen: 

- haaknaald 3,5mm 

- schaar en naald 

 

Benodigd garen: 

Dit patroon vraagt om twee kleuren garen – Kleur A en B. Je kan ervoor kiezen twee uni kleuren te 

kiezen, of zoals ik heb gedaan – een uni kleur te combineren met een verloopgaren. Je hebt ongeveer 

1200 meter garen voor Kleur A nodig, voor Kleur B heb je 1000 meter garen nodig. Ik gebruikte een 

combinatie van Scheepjes Whirl en Whirlette, met de volgende hoeveelheden: 

Kleur A: 3 Scheepjes Whirlette 851 Liquorice (Scheepjes Whirlette bestaat uit 60% katoen en 40% 

acryl. Whirlette is verkrijgbaar bollen van 100 gram met een looplengte van 455 meter.) 

Kleur B: 1 Scheepjes Whirl 759 Jumpin Jelly (Scheepjes Whirl bestaat uit 60% katoen en 40% acryl. 

Whirl is verkrijgbaar in cakes van 215-225 gram met een looplengte van 1000 meter.) 

 

Formaat: 

 

Het formaat van de deken is ongeveer:  70 cm breedte en 140 cm lengte. 

Als je de breedte van de deken echter wilt veranderen kun je dit doen door een aantal van 3 steken 

toe te voegen. Let er wel op dat je ook het aantal herhalingen in de Toeren hierop aanpast. 

Daarnaast is het belangrijk om altijd op een oneven aantal steken uit te komen zodat de twee 

Kleuren goed kunnen afwisselen. 

Lengte kan aangepast door meer of minder Toeren te haken. 
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Steken: 

 

 

• V – Vaste  

• HST – half stokje 

• ST- stokje 

• L – losse 

• Stk – steek/steken 

• Rmt – ruimte (als in 2l-ruimte) 

• Gr- groepje 

• HH -Herhaal 

• Vlg -volgende 

• [] – geeft het totaal aantal steken na een Toer aan. 

• () –Tekst hiertussen geeft een kleine herhaling in een Toer aan. 

• GK – Goede Kant 

• AK – Achterkant 

 

 

 

Patroon notities: 

 

- Het patroon wordt gehaakt in Toeren, dit betekent dat je wisselt tussen de Goede Kant en de 

Achterkant van het werk. Iedere losse aan het begin van een nieuwe Toer – ongeacht hoeveel dit er 

zijn – telt als een keerlosse. Maak dus geen extra lossen om te keren en volg het patroon. 

- Omdat ik een linkshandige haker ben, kunnen foto’s soms licht afwijken van de standaard. Het 

levert normaal geen problemen op, maar ik vermeld het standaard in al mijn patronen. 

- Als je de gebruikte steken in dit patroon niet kent, zoek ze dan op het internet op. Er zijn ladingen 

met video’s en tutorials om ze te leren. 

- Steken die getypt zijn in hoofdletter formaat – zijn steken die gehaakt worden in de huidige Ronde, 

steken die geschreven zijn in regulier formaat – zijn steken die refereren naar voorgaande Toeren. 

- In dit patroon zal je tussen twee Kleuren wisselen. In de Toeren is dan ook beschreven het garen op 

te halen of juist terzijde te leggen. Als je geen idee hebt hoe dit te doen, bezoek dan mijn website 

waarop een duidelijk tutorial staat hoe dit in zijn werk gaat. Dit zal kleine ophaal sporen nalaten aan 

de zijkant van je werk – echter vond ik het idee van weinig uiteindes wegwerken toch iets prettiger 

dan dit kleine detail. Het zal er zo uit zien: 
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- In het patroon haak je stokjes over de l-rmts die gemaakt zijn in een vorige Toer. Je vangt de l-rmt 

tussen de stokjes door erover heen te haken. Op deze manier zal je aan beide kanten van de deken 

enkel stokjes zien en de l-rmt zal in de stokjes vast komen te zitten. Het is prima als je de l-rmt iets 

door de stokjes heen zal zien. Naar mate de deken groeit, grijpen de steken wat meer in elkaar en 

valt dit weg. Hier is een idee hoe dit werkt: 
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- In bepaalde Toeren start je met twee lossen, daarna haak je nog een hst in de eerste steek. Dit is 

gedaan om de rand van de deken recht te houden. Sla dit hst dus niet over. 
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Het Patroon: 

 

Met Kleur A en haaknaald 3,5mm, maak 168L. 

T1 (GK): 1HST in derde l vanaf de haaknaald, 1HST in vlg 2 stk, (3L, sla vlg 3l over, 1HST in vlg 3l) 28 

keer. 1HST in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [28 keer een 3HST-gr/ 27 keer een 3L-rmt/2HST] 

T2 (GK): Neem Kleur B en hecht deze aan in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 1L 

(telt niet als stk hier en door het gehele patroon), 1V in eerste stk, 3L, sla vlg 3 stk over, (1ST in vlg 3 

onbewerkte lossen van de vorige Toer – en de 3l-rmt insluitend, 3L, sla vlg 3 stk over) 27 keer, 1V in 

laatste stk. Leg Kleur B terzijde. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T3 (AK): Neem Kleur A en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de AK van het werk. 2L (telt 

niet als stk hier en door het gehele patroon), 1HST in eerste stk 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager 

en de 3l-rmt insluitend, (3L, sla vlg 3 stk over, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt 

insluitend) 27 keer. 1HST in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 

3L-rmt] 

T4 (AK): Neem Kleur B en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de AK van het werk. 1L, 1V in 

eerste stk, 3L, sla vlg 3 stk over, (1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend, 3L, sla 

vlg 3 stk over) 27 keer. 1V in laatste stk. Leg Kleur B terzijde. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-

rmt] 

T5 (GK): Neem Kleur A en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 2L (telt 

niet als stk hier en door het gehele patroon), 1HST in eerste stk 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager 

en de 3l-rmt insluitend, (3L, sla vlg 3 stk over, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt 

insluitend) 27 keer. 1HST in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 

3L-rmt] 

T6 (GK): Neem Kleur B en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 1L, 1V in 

eerste stk, 3L, sla vlg 3 stk over, (1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend, 3L, sla 

vlg 3 stk over) 27 keer. 1V in laatste stk. Leg Kleur B terzijde. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-

rmt] 

T7 (AK): HH Toer 3. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T8 (AK): HH Toer 4. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T9 (GK): Neem Kleur A en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 2L, 1HST 

in eerste stk, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en 3l-rmt insluitend, (1HST in vlg 3 stk, 1ST in vlg 3 

stk – twee Toeren lager en 3l-rmt insluitend) 27 keer. 1HST in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [2HST/ 

27 keer een 3HST-gr/ 28 keer een 3ST-gr] 

T10 (GK): Neem Kleur B en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 1L, 1V 

in eerste 4 stk, (3L, sla vlg 3 stk over, 1V in vlg 3 stk) 28 keer. 1V in laatste stk. Leg Kleur B terzijde. 

[2V/ 28 keer een 3V-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T11 (AK): Neem Kleur A en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de AK van het werk. 1L, 1V 

in eerste stk, (3L, sla vlg 3 stk over, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend) 27 

keer, 3L, sla vlg 3 stk over, 1V in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 

3L-rmt] 
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T12 (AK): Neem Kleur B en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de AK van het werk. 2L, 

1HST in de eerste stk, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend, (3L, sla vlg 3 stk 

over, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend) 27 keer, 1HST in laatste stk. Leg 

Kleur B terzijde. [2HST/ 28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T13 (GK): Neem Kleur A en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 1L, 1V 

in eerste stk, (3L, sla vlg 3 stk over, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend) 27 

keer, 3L, sla vlg 3 stk over, 1V in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 

3L-rmt] 

T14 (GK): Neem Kleur B en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de GK van het werk. 2L, 

1HST in de eerste stk, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend, (3L, sla vlg 3 stk 

over, 1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend) 27 keer, 1HST in laatste stk. Leg 

Kleur B terzijde. [2HST/ 28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T15 (AK): HH Toer 11. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T16 (AK): HH Toer 12. [2HST/ 28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T17 (GK): HH Toer 13. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T18 (GK): HH Toer 14. [2HST/ 28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T19 (AK): Neem Kleur A en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de AK van het werk. 2L, 

1HST in eerste 4 stk, (1ST in vlg 3 stk – twee Toeren lager en de 3l-rmt insluitend, 1HST in vlg 3 stk) 27 

keer. 1HST in laatste stk. Leg Kleur A terzijde. [2HST/ 28 keer een 3HST-gr/ 27 keer een 3ST-gr] 

T20 (AK): Neem Kleur B en haal deze op in de eerste stk van de Toer aan de AK van het werk. 1L, 1V 

in eerste stk, 3L, sla vlg 3 stk over, (1V in vlg 3 stk, 3L, sla vlg 3 stk over) 27 keer, 1V in laatste stk. Leg 

Kleur B terzijde. [2V/ 27 keer een 3V-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T21 (GK): HH Toer 5. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T22 (GK): HH  Toer 6. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T23 (AK): HH Toer 3. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T24 (AK): HH Toer 4. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T25 (GK): HH Toer 5. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T26 (GK): HH Toer 6. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

T27 (AK): HH Toer 3. [2HST/28 keer een 3ST-gr/ 27 keer een 3L-rmt] 

T28 (AK): HH Toer 4. [2V/ 27 keer een 3ST-gr/ 28 keer een 3L-rmt] 

 

 

HH Toer 9 – 28 zo lang als je wilt of tot je garen op is. Sluit alleen altijd met een Toer 9 of 19 af. Werk 

de weinige draadjes weg en klaar is je deken! 
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Diagram: 

                                       

 

DC = stokje 

HDC = half Stokje 

SC = vaste 

CH1 – 1 losse 

CH2 – 2 lossen 

CH3 = 3 lossen 
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Dank aan mijn testers:   

- Tineke Tap 

 

Ontworpen door: the guy with the hook – 2021 

                         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 mijn eigendom. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopiëren, 

delen of er misbruik van te maken op welke manier dan ook, of dit nu op sociale media, geheime 

groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen 

zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Sinds begin 2019 gebruik ik de internationale 

regels voor copyright die gelden in landen over de hele wereld. Dit geldt ook voor landen die niet 

akkoord zijn gegaan met deze regels. De laatste maanden en jaren worden er veel patronen gestolen 

van ontwerpers waaronder ook die van mij, ik heb dus geen andere keuze dan zeer strikt te zijn 

betreffende de regels. 

Het is toegestaan gemaakte 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 

klaar laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #codeoftherainbowpattern op sociale 

media dan zijn de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te vinden. 

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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