Arabeska patroon - Nederlands

Welkom bij dit Arabeska patroon. Een simpel, kant-achtig motief welke op vele manieren gebruikt kan
worden! Je kunt deze leuke vierkantjes heel makkelijk aan elkaar verbinden terwijl je aan het haken bent, wat
dit patroon eenvoudig en relaxt maakt om te haken zonder al te veel gedoe. Arabeska is geïnspireerd op
Ottomaanse ontwerpen. Vaak vind je de achthoekige ster in Ottomaanse ontwerpen – net zoals de trellis
vormen welke je maakt door het verbinden van de motieven. Dit patroon is ook perfect voor het opmaken van
je restjes garen. Veel plezier er mee.

Mark a.k.a. The Guy with the Hook
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Benodigde garens: Voor dit patroon gebruikte ik een combi van Scheepjes Stonewashed en Riverwashed.
Beiden zijn verkrijgbaar in bollen van 50 gram met een looplengte van 130 meter. Het garen bestaat uit 78% katoen
en 22% acryl. Daarnaast bestaat er ook een colourpack met daarin alle kleuren van beide soorten garens in bolletjes
van 10 gram.
Als Kleur A gebruikte ik vooral restjes. Je hebt ongeveer 6-7 gram (17-20 meter) van Kleur A nodig voor een
motief, waardoor restjes of een mini bolletje uit een colourpack voldoende zijn. Voor Kleur B gebruikte ik Scheepjes
Stonewashed kleurnummer 801 Moonstone. Je hebt ongeveer 3 gram (9meter) van Kleur B nodig per motief.
Daarnaast is wat extra nodig voor het aan elkaar zetten en de rand. In totaal gebruikte ik 4 bollen van 50 gram van
deze kleur.

Benodigde haaknaald:

Formaat: De grootte van de uiteindelijke deken is 115 x 80 cm.

In het gehele patroon wordt een

Je kan het formaat uiteraard aanpassen door het toevoegen of weghalen

haaknaald 4.0mm gebruikt.

van motieven. Eén vierkant heeft een formaat van 12 x12 cm. Ik maakte 9
rijen van 6 motieven, wat een totaal van 54 vierkanten opleverde inclusief
een rand.

Notities:
* Het patroon wordt gehaakt in Rondes – wat betekent dat je altijd aan de Goede Kant van het werk haakt.
* Wanneer je een gebruikte steek niet kent, zoek deze dan op het internet eens op. Er zijn veel tutorials en filmpjes
te vinden.
* De motieven worden aan elkaar gezet d.m.v. een join-as-you-go techniek. Voor dit aan elkaar zetten zit een
uitgebreide uitleg in het patroon.
* Omdat dit patroon veel open ruimtes heeft, is opspannen benodigd voor het beste resultaat.
* Het motief is opgebouwd uit vier Rondes welke je haakt met een restje garen. De vijfde Ronde wordt gehaakt met
Kleur B om wat meer contrast te geven. Daarnaast is dit ook mooier voor het aan elkaar zetten van motieven.
* Het patroon kan worden bewerkt met zoveel vierkantjes als je wilt. Dit kun je tijdens het haken makkelijk bepalen
aangezien het patroon per vierkantje groeit.

Steken terminologie :
•

V – vaste

•

ST – stokje

•

L – losse

•

Stk – steek/steken

•

Rmt – ruimte

•

HV– halve vaste

•

[] – geeft het aantal steken weer na een Ronde

•

() – informatie hiertussen geeft een herhaling in de Ronde aan

•

* - markeert het begin van een herhaling in een Ronde

•

GK– Goede Kant van het werk

•

Gr – groepje

•

PC – popcorn steek gemaakt met 5st en altijd sluiten met een losse
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Het patroon voor het motief:
Met haaknaald 4.0mm en Kleur A, maak een magische lus.
R1 (GK): 5l (eerste st + 2l), (1st in dezelfde lus, 2l) 7 keer. Maak een hv in de derde l om te verbinden.
Haak naar de volgende 2l-rmt d.m.v. een hv. [8st en 8 keer 2l-rmt]

R2: 3l (eerste st van een pc), 4st in dezelfde 2l-rmt en werk deze af tot een pc stk, 5l, sla volgende st
over, (1pc in vlg 2l-rmt, 5l, sla volgende st over) 7 keer. Maak een hv in de eerste stk om te
verbinden. Haak d.m.v. een hv naar de volgende 5l-rmt. [8pc/ 8 keer een 5l-rmt]

3

R3: 1l (telt niet als stk hier en door het gehele patroon), (7v in 5l-rmt, sla volgende pc over) 8 keer.
Maak een hv in de eerste stk om te verbinden. Haak d.m.v. hv naar de vierde v van het 7v-gr. [8gr van
7v]

R4: Je start in de vierde v van een 7v-gr. 1l, (1v in vierde v, 7l, sla alle stk over tot de vierde v van het
volgende 7v-gr, 1pc-5l-1pc in vierde v, 7l, sla alle stk over tot de vierde v van het vlg7v-gr) 4 keer.
Maak een hv in de eerste stk om te verbinden. Hecht Kleur A af. [4v/8pc/ 4 keer een 5l-rmt en 8 keer
een 7l-rmt]

4

R5: Neem Kleur B en hecht deze aan in een willekeurige 5l-rmt tussen twee pc steken in. 1l, *3v in 5lrmt, 4l, maak een hv in de eerste l van de 4l om een picot te vormen, 3v in dezelfde 5l-rmt, sla
volgende pc over, 9v in volgende 7l-rmt, sla vlg v over, 9v in volgende 7l-rmt, sla volgende pc over.
Herhaal vanaf * nog 3 keer. Maak een hv in de eerste steek om te verbinden. Hecht Kleur B af. [4
zijdes van 2 keer een 9v-gr en 4 keer een 3v-picot-3v gr]

Werk alle draadjes weg.

Motieven verbinden:

Wanneer je meerdere motieven begint te haken, moet je ieder nieuw motief direct vasthaken aan
een vorige in Ronde 5. Wanneer je een motief verbindt, maak je een hv op bepaalde punten in de
Ronde om beide motieven aan elkaar te verankeren. Hieronder zal ik duidelijk laten zien wat de
bedoeling is. Er zijn wat simpele aanpassingen in de laatste Ronde voor het verbinden:
- Wanneer je moet verbinden aan een 9v-gr, haak dan de eerste 5v in de 7l-rmt, maak daarna een hv
in de vijfde v van het 9v-gr van het andere motief, en haak vervolgens de laatste 4 v in de 7l-rmt.
- Wanneer je picots in de hoeken moet combineren, haak dan eerst 3 vasten in de 5l-rmt, maak dan
2l, maak vervolgens een hv door de picot van het andere motief. Maak vervolgens weer 2l en haak
nu een hv in de eerste l van de eerste 2l. Haak vervolgens nog 3v in dezelfde 5l-rmt.
Om dit nog duidelijker te maken volgen hieronder stap voor stap foto’s. Je start met het verbinden
van twee motieven, maar later zal je ook een motief aan twee motieven moeten verbinden. Beide
manieren worden getoond.
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Wanneer je je eerste motief klaar hebt, start dan het tweede tot halverwege Ronde 5 zoals
hierboven getoond. Maak eerst de 3v in de 5l-rmt, maar wacht met het haken van de picot.

Haak nu 2l, neem het andere motief en haal je naald door de picot van een willekeurige hoek van het
motief dat af is.
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Haal de lus door de picot en maak een hv om de picot met de 2l te verbinden.

Wanneer de hv in de picot is gemaakt, haak nogmaals 2l en haak een hv in de eerste l van de eerste
2l. Op deze manier haak je de picot vast en maak je ook een nieuwe picot op de huidige hoek.
7

Haak nu nog 3v in dezelfde 5l-rmt en ga verder in de volgende 7l-rmt. In deze 7l-rmt haak je de
eerste 5v van de 9 die je moet maken.

Maak nu een hv in de vijfde v van het 9v-gr aan de andere kant.
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Maak nu nog 4v in dezelfde 7l-rmt om het eerste 9v-gr van deze zijde te voltooien. Herhaal nu
hetzelfde proces bij de tweede 7l-rmt. Haak dus eerst weer 5v inde 7l-rmt.

Maak nogmaals een hv in de vijfde v van het 9v-gr aan de andere kant. Haak daarna nog 4v in
dezelfde 7l-rmt.
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Verbindt de volgende 5l-rmt op dezelfde manier zoals we begonnen door het maken van 3v, daarna
2l, een hv in de picot van het andere motief. Daarna weer 2l, een hv in de eerste l van de eerste 2l –
en je eindigt met weer 3v in dezelfde 5l-rmt.
Haak nu verder aan de laatste zijde van het vierkant op de regulier beschreven wijze. Het
eindresultaat van twee verbonden vierkanten ziet er zo uit:
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Een derde motief aan de andere twee vastzetten gebeurt op de exact zelfde manier als hiervoor
beschreven. Haak het derde motief halverwege Ronde 5, en start dan met het vastzetten van de zijde
aan het eerste en tweede motief.
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Een vierde vierkant zal anders aanhechten worden aangezien je nu twee zijdes moet verbinden. De
manier van het aanhechten op de specifieke punten is exact hetzelfde als voorgaande, ik heb deze
dan ook met oranje strepen aangeduid. Zoals je ziet, haak je eerst één zijde van Ronde 5, en daarna
begin je met het verbinden van de motieven.

Met het verbinden van twee zijdes zal je ook een picot punt passeren waar drie motieven elkaar
hechten. Hierboven zie je een close-up waar je het motief aanhecht. Kies gewoon het midden van de
aanhechtingspunten. Het eindresultaat zal eruitzien als volgt:
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Nu heb je gezien hoe je de vierkanten kan verbinden, ga zo verder en haak zoveel vierkanten als je
wilt aan elkaar. Zoals gezegd haakte ik 9 rijen van 6 motieven.

Wanneer je je gewenste formaat hebt bereikt, ga dan verder met de rand. Ik heb een kleine rand
gemaakt die toepasbaar is op ieder formaat deken – om deze reden heb ik echter wel de totalen
weggelaten in de volgende Rondes.

De Rand:
R1: Neem Kleur B en hecht deze aan in de picot op één van de vier hoeken van de deken. 1l, *1v-3l1v in de picot, (7l, sla alle stk over tot de vijfde v van het volgende 9v-gr, 1v in vijfde v van 9v-gr, 7l,
sla alle stk over tot vijfde v van volgende 9v-gr, 1v in vijfde v van 9v-gr, 7l, sla alle stk over tot
volgende picot, 1st in picot, 1st in hv welke de 2 picots aan elkaar verbindt, 1st in volgende picot)
herhaal dit gedeelte tot het laatste motief op de zijde, 7l, sla alle stk over tot de vijfde v van het
volgende 9v-gr, 1v in vijfde v van 9v-gr, 7l, sla alle stk over tot vijfde v van volgende 9v-gr, 1v in vijfde
v van 9v-gr, 7l, sla alle stk over tot volgende picot. Herhaal vanaf * nog 3 keer. Maak een hv in de
eerste stk om te verbinden. Haak d.m.v. hv naar de volgende 3l-rmt.
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R2: 1l, *1v-6l-1v in volgende 3l-rmt, (5l, 1v in volgende 7l-rmt, 5l, 1v in volgende v, 5l, 1v in volgende
7l-rmt, 5l, 1v in volgende v, 5l, 1v in volgende 7l-rmt, 5l, 1v in eerste st van een 3dt-gr, 5l, sla tweede
st over, 1v in derde st) herhaal dit gedeelte tot de laatste drie 7l-rmts op de zijde, (5l, 1v in volgende
7l-rmt, 5l, 1v in volgende v, 5l, 1v in volgende 7l-rmt, 5l, 1v in volgende v, 5l, 1v in volgende 7l-rmt, 5l.
Herhaal vanaf * nog 3 keer. Maak een hv in de eerste stk om te verbinden. Haak d.m.v. een hv naar
de volgende 6l-rmt.

R3: 1l, *4v-3l-4v in 6l-rmt, sla volgende stk over, (4v in volgende 5l-rmt, sla volgende stk over) over
de gehele zijde tot de volgende 6l-rmt. Herhaal vanaf * nog 3 keer. Maak een hv in de eerste stk om
te verbinden Hecht Kleur B af.

Werk alle overige draadjes weg en span op voor de beste uitkomst.
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Diagram voor motieven en het verbinden:

15

Dank aan mijn tester:
- Tineke Tap
Designed by: the guy with the hook – 2022
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 #Arabeskacrochetpattern 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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