Celtic Cable haakpatroon:

Dit patroon is enkel geschreven voor het gebruik van je eigen creativiteit. Het is slechts
een klein element waarmee je je eigen creativiteit kan laten gaan tot het maken van
bijvoorbeeld een sjaal, deken of kussen. Ik dacht dat het wellicht eens een goed idee was om
niet een compleet uitgedacht patroon te publiceren, maar enkel een deel – zodat mensen
zelf ook nog iets kunnen toevoegen en hiermee bedenken!

Mark a.k.a The Guy with the Hook

Gebruikt garen: Voor dit patroon gebruikte ik Scheepjes Terrazzo wat verkrijgbaar is in bollen van 50
gram met een looplengte van 175 meter. Echter is ieder garen geschikt om dit patroon te maken.
Benodigde haaknaald: Ik gebruikte een 4,5mm haaknaald voor het Terrazzo voorbeeld. Als je een
ander garen kiest, neem dan altijd een maat groter dan de voorgeschreven haaknaald. Kabel werk is
altijd vrij vast en dicht en dit voorkomt dat probleem.
Formaat: Eén bol Terrazzo geeft het patroon een breedte van 13 cm en een lengte van 62 cm. De
Toeren zijn hiermee zes keer in totaal herhaalt. Dit is slechts een indicatie van wat het patroon kan
doen. Voor een enkel herhaling in breedte en hoogte kun je een formaat van 13cm breedte en 10cm
hoogte hanteren in het benoemde garen.
Gebruikte steken (US-terminologie):
L - losse
V – Vaste
HST – half stokje
DST – dubbel stokje
RDSTV – haak een reliëf dubbel stokje voorlangs om de aangegeven steek
KRUIS4RDDSTV – maak een gekruiste steek van 4 reliëf drie dubbele stokjes voorlangs om de
aangegeven steken. Zie meer uitleg over deze steek hieronder.
VL – voorste lus van een steek
Stk – steek/steken
GK – Goede Kant van het werk
AK – Achterkant van het werk
Vlg - volgende
Hh – Herhaal
() – hiertussen staat een korte hh in de Toer beschreven
[] – hiertussen staat het totaal aantal steken na een Toer beschreven

Notities voor dit patroon:

* Op iedere even Toer – behalve de eerste haak je hst Toeren. Bij het keren en de start van deze
Toeren haak je 2 lossen. Deze 2 lossen tellen niet als steek; dit betekent dat je een regulier hst in de
eerste steek maakt. Je maakt de 2 lossen enkel om hoogte te creëren en om gaatjes aan de zijkant te
voorkomen.
* Wanneer je de laatste steek maakt op een oneven Toer, maak dan de laatste steek in de 2 lossen
die niet als steek tellen. Daarmee sla je het laatste hst eigenlijk over en maak je dus een steek in de
lossen. Hierdoor zal de zijkant rechter uitvallen.
* In het patroon maak je veel reliëf steken voorlangs. Wanneer je een reliëf steek haakt, sla dan altijd
de steek hierachter over.
* Het patroon wordt gehaakt in Rondes. Alle oneven Toeren worden gehaakt aan de Goede Kant van
het werk, en alle even Toeren aan de Achterkant van het werk.
* Omdat dit slechts een patroon deel is kun je uiteraard vergroten, om het aantal kabels naast elkaar
te vergroten voeg je enkel 20 steken toe voor iedere gewenste kabel. Hoogte is gebaseerd op het
aantal herhalingen van Toeren.
Speciale steek – Kruis 4 rddstv:
Aangezien er een leuke kabelsteek in dit patroon zit, probeer ik deze wat visuele uit te leggen:

Stap 1: Maak een rddstv om de derde en
vierde reliëf steek van de vier reliefsteken die
je gaat gebruiken. Dit betekent dat je de eerste
twee reliefsteken van de 4 overslaat.

Het resultaat na Stap 1 ziet er zo uit.

Stap 2: Maak nu nogmaals een rddstv om de
twee overgeslagen reliëf steken uit Stap 1. Je
neemt eerst de eerste overgeslagen steek om je
derde rddstv om te haken, vervolgens neem je
de tweede overgeslagen steek om je vierde
rddstv om heen te haken.

Patroon:

Met het gekozen garen en de benodigde haaknaald, maak 21l.
T1 (GK): 1v in de tweede l vanaf de haaknaald, 1v in de vlg 19 stk. Keer werk. [20v]
T2 (AK): 2l (tellen niet als stk hier en door het gehele patroon), 1hst in vlg 5 stk, 1hst in de vl van de
vlg 10 stk, 1hst in vlg 5 stk. Keer werk. [10hst/10hst in vl]
T3 (GK): 1l (telt niet als stk hier en door het gehele patroon), 1v in vlg 4 stk, 1dst in eerste en tweede
vl uit T1, sla 2 stk over, 1v in vlg 2 stk, 1dst in derde en vierde vl uit T1, sla 2 vl uit T1 over, 1dst in
zevende en achtste vl uit T1, sla 4 stk over op de huidige Toer, 1v in vlg 2 stk, 1dst in negende en
tiende vl uit T1, sla 2 stk over, 1v in vlg 4 stk. Keer werk. [12v/8dst]
T4 en alle volgende even Toeren (AK): 2l (geen stk), 1hst in iedere stk van de Toer. Keer werk.
[20hst]
T5 (GK): 1l, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg dst uit T3) twee keer, 1v in vlg 3 stk, kruis4rddstv om vlg 4
dst uit T3, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg dst uit T3) twee keer, 1v in vlg 3 stk. Keer werk. [12v/4rdstv/1
kruis4rddstv]
T6 (AK): Hh T4. [20hst]
T7 (GK): 1l, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee Toeren lager) twee keer, 1v in vlg 3 stk,
1rdstv om vlg 4 reliëf stk twee Toeren lager, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee Toeren
lager) twee keer, 1v in vlg 3 stk. Keer werk. [12v/8rdstv]
T8 (AK): Hh T4. [20hst]
T9 (GK): 1l, 1v in vlg 4 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee Toeren lager) twee keer, 1v in vlg 2 stk,
kruis4rddstv over vlg 4 reliëf stk twee Toeren lager, 1v in vlg 2 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee
Toeren lager) twee keer, 1v in vlg 4 stk. Keer werk. [12v/4rdstv/1 kruis4rddstv]
T10 (AK): Hh T4. [20hst]
T11 (GK): 1l, 1v in vlg 5 stk, kruis4rddstv over vlg 4 reliëf stk twee Toeren lager, 1v in vlg 2 stk,
kruis4rddstv over vlg 4 reliëf stk twee Toeren lager, 1v in vlg 5 stk. Keer werk. [12v/2 keer een
kruis4rddstv]
T12 (AK): Hh T4. [20hst]
T13 (GK): 1l, 1v in vlg 4 stk, (1rdstv om eerste en tweede stk van de kruis4rddstv twee Toeren lager,
1v in vlg 2 stk, 1rdstv om de derde en vierde stk van de kruis4rddstv twee Toeren lager) twee keer, 1v
in vlg 4 stk. Keer werk. [12v/2 keer een kruis4rddstv]
T14 (AK): Hh T4. [20hst]
T15 (GK): 1l, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee Toeren lager) twee keer, 1v in vlg 3 stk,
kruis4rddstv over vlg 4 reliëf stk twee Toeren lager, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee
Toeren lager) twee keer, 1v in vlg 3 stk. Keer werk. [12v/4rdstv/1 kruis4rddstv]
T16 (AK): Hh T4. [20hst]

T17 (GK): 1l, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee Toeren lager) twee keer, 1v in vlg 3 stk,
1rdstv om vlg 4 reliëf stk twee Toeren lager, 1v in vlg 3 stk, (1rdstv om vlg reliëf stk twee Toeren
lager) twee keer, 1v in vlg 3 stk. Keer werk. [12v/8rdstv]
T18 (AK): Hh T4. [20hst]
Om hoogte te creëren, Herhaal je Toer 9 -18 zo vaak als je wilt.

Je kan lange banen maken van dit patroon en ze verbinden – of voeg een meervoud van 20 stk naast
elkaar om de kabels naast elkaar te haken! De keuze is aan jou! Dit is slechts een component om mee
te haken.

Haakdiagram:

De Kruis4rddstv is niet opgenomen in de legenda.
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©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 #celticcablecrochetpattern 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

