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MOOGLY CAL 2015 – 3: Windmilll square 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

Dit patroon is onderdeel van de Crochet Along van Moogly (www.mooglyblog.com) van 2015. 

 

 

Het patroon werd uitgeschreven voor haaknaald 5,50mm en worsted weight garen. Het vierkant wordt 

dan ongeveer 12 inch groot.  

  

GEBRUIKTE STEKEN 

l = losse 

hv = halve vaste  

v = vaste 

hst = half stokje 

st = stokje 

voorlangs …  

 

SPECIALE STEKEN 

V-steek (V-st) = 1 stokje – 3 lossen – 1 stokje 

Schelp (Sch) = 2 stokjes – 3 lossen – 2 stokje 

 

OPGELET!     In het patroon word zeer vaak gewisseld tussen voorlangs dubbel stokje en voorlangs 

stokje. Kijk dit dus goed na. De gekruiste reliëfstokjes zijn dubbele stokjes, de rechte reliëfstokjes zijn 

gewone stokjes. In de voorlaatste toer zijn het zelfs halve stokjes en vasten. 
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PATROON:  

TOER 1: 6l, sluit tot een ring met een hv. 6l (de eerste 3 tellen als eerste stokje), 1 stokje in de ring. 2 

stokjes. *1 V-st, 2 stokjes*, herhaal van * tot * 3x. Sluit met een hv in de 3de losse van het begin.  

Je hebt nu telkens 4 stokjes en dan 3l in de hoek. 

TOER 2: 6l (de eerste 3 tellen als eerste stokje), 1 stokje in de 3l-ruimte. 1 stokje in de volgende 

steek. 1 voorlangs stokje in de volgende 2 steken.1 stokje in de volgende steek. *1 V-st (zie “speciale 

steken”) in de volgende 3l-ruimte, 1 st in de volgende steek, 1 voorlangs st in de volgende 2 steken, 1 

st in de volgende steek*, herhaal van *¨tot * 3x. Sluit met een hv in de 3de losse van het begin. 

TOER 3: Verander van kleur met een hv in de volgende 3l-ruimte. 3l (telt als eerste losse). 1 stokje in 

de 3l-ruimte, 3l, 2 stokjes in dezelfde 3l-ruimte. 1 stokje in de volgende steek. Sla de volgende steek 

over, en haak een voorlangs dubbel stokje rond de steek erna (dit is het eerste reliëfstokje van de 

vorige toer). Haak daarna een voorlangs dubbel stokje rond de voorgaande steek die je overgeslagen 

bent (het tweede stokje van de vorige toer, dus). Sla 1 steek over en haak een voorlangs dubbel 

stokje rond de steek erna (dit is het voorlaatste stokje van die rij). Haak vervolgens een voorlangs 

dubbel stokje rond de vorige steek (dit is het tweede reliëfstokje van de vorige toer). 1 stokje in de 

laatste steek.  

*Haak 1 schelp (zie “speciale steken”) in de volgende 3l-ruimte, 1 stokje in de volgende steek. Sla de 

volgende steek over, en haak een voorlangs dubbel stokje rond de steek. Haak daarna een voorlangs 

dubbel stokje rond de voorgaande steek die je overgeslagen bent. Sla 1 steek over en haak een 

voorlangs dubbel stokje rond de steek. Haak vervolgens een voorlangs dubbel stokje rond de vorige 

steek. 1 stokje in de laatste steek*. Herhaal van * tot * 3x. Sluit met een hv in de 3de losse van het 

begin.  

TOER 4: 3l, 1 stokje in de volgende steek. *1 V-st in de volgende 3l-ruimte, 1 st in elk van de volgende 

3 steken, 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 4 steken (dit zijn de reliëfstokjes van de vorige 

toer), 1 st in de volgende 3 steken*. Herhaal van * tot * 3x. 1 V-st in de volgende 3l-ruimte, 1 st in de 

volgende 3 steken, 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 4 steken, 1 stokje in de volgende 

steek. Sluit de toer met een hv in de 3de losse van het begin. 

TOER 5: Verander van kleur met een hv in de volgende steek. 3l, 1 stokje in de volgende steek. *1 

Sch in de 3l-ruimte. 1 st in elk van de volgende 3 steken. Sla 1 steek over en haak een voorlangs 

dubbel stokje rond de volgende steek (dit is het eerste reliëfstokje van de vorige toer). Haak een 

voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 

steken. Sla 1 steek over en haak een voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek (dit is het eerste 

gewone stokje na de reliëfsteken van de vorige toer). Haak een voorlangs dubbel stokje rond de 

overgeslagen steek (dit is het laatste reliëfstokje). 1 stokje in elk van de volgende 3 steken*. Herhaal 

van * tot * 3x. 1 Sch in de 3l-ruimte. 1 st in elk van de volgende 3 steken. Sla 1 steek over en haak 

een voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek. Haak een voorlangs dubbel stokje rond de 

overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. Sla 1 steek over en haak 

een voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek. Haak een voorlangs dubbel stokje rond de 

overgeslagen steek.1 stokje in de volgende steek. Sluit met een hv in de 3de losse van het begin.  

TOER 6: 3l, 1 stokje in elk van de volgende 3 steken. *1 V-st in de volgende 3l-ruimte. 1 stokje in elk 

van de volgende 5 steken. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken (dit zijn de eerste 2 

(gekruiste) reliëfstokjes). Sla een steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek. 1 

voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 

steken (dit zijn de laatste 2 (gekruiste) reliëfstokjes). 1 stokje in elk van de volgende 5 steken*¨. 

Herhaal van * tot * 3x. 1 V-st in de volgende 3l-ruimte. 1 stokje in elk van de volgende 5 steken. 1 

voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. Sla een steek over. 1 voorlangs dubbel stokje 

rond de volgende steek. 1 voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje 
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rond elk van de volgende 2 steken. 1 stokje in de volgende steek. Sluit met een hv in de 3de losse van 

het begin.  

TOER 7: Verander van kleur met een hv in de volgende steek. 3l, 1 stokje in elk van de volgende 3 

steken. *1 Sch in de volgende 3l-ruimte, 1 stokje in elk van de volgende 5 steken. Sla 1 steek over. 1 

voorlangs dubbel stokje in de volgende steek (dit is het eerste reliëfstokje van de vorige toer), 1 

voorlangs dubbel stokje in de overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 4 

steken. Sla de volgende steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs 

dubbel stokje rond de overgeslagen steek (dit is het laatste reliëfstokje van de vorige toer). 1 stokje in 

elk van de volgende 5 steken*. Herhaal van * tot* 3x. 1 Sch in de volgende 3l-ruimte, 1 stokje in elk 

van de volgende 5 steken. Sla 1 steek over. 1 voorlangs dubbel stokje in de volgende steek, 1 

voorlangs dubbel stokje in de overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 4 

steken. Sla de volgende steek over. 1 voorlangs dubbel stokje in de volgende steek, 1 voorlangs 

dubbel stokje in de overgeslagen steek. 1 stokje in de volgende steek. Sluit de toer met een hv in de 

3de losse van het begin. 

TOER 8: 3l. 1 stokje in elk van de volgende 5 steken. *1 V-st in de volgende 3l-ruimte, 1 stokje in elk 

van de volgende 7 steken. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. [Sla 1 steek over. 1 

voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen 

steek] x2. 1 stokje in elk van de volgende 7 steken*. Herhaal van * tot * 3x. 1 V-st in de volgende 3l-

ruimte, 1 stokje in elk de volgende 7 steken. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. 

[Sla 1 steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs dubbel stokje rond 

de overgeslagen steek] x2. 1 stokje in de volgende steek. Sluit de toer met een hv in de 3de losse van 

het begin.  

TOER 9: Verander van kleur met een hv in de volgende steek. 3l. 1 stokje in elk van de volgende 5 

steken. *1 Sch in de volgende 3l-ruimte, 1 stokje in elk van de volgende 7 steken. Sla de volgende 

steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs dubbel stokje rond de 

overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 6 steken. Sla 1 steek over. 1 

voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen 

steek.1 stokje in elk van de volgende 7 steken*. Herhaal van * tot * 3x. 1 Sch in de volgende 3l-ruimte, 

1 stokje in elk van de volgende 7 steken. Sla de volgende steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond 

de volgende steek, 1 voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen steek. 1 voorlangs stokje rond elk 

van de volgende 6 steken. Sla 1 steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 

voorlangs dubbel stokje rond de overgeslagen steek.1 stokje in de volgende steek. Sluit de toer met 

een hv in de 3de losse van het begin.  

TOER 10: 2l en 1st in dezelfde steek. 1st in elk van de volgende 7 steken. *[1st, 1l, 1st] in de 

volgende 3l-ruimte. 1st in elk van de volgende 9 steken. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 

steken. [Sla de volgende steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs 

dubbel stokje rond de overgeslagen steek] x3. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. 

1st in elk van de volgende 9 steken.* Herhaal van * tot * 3x. [1st, 1l, 1st] in de volgende 3l-ruimte. 1st 

in elk van de volgende 9 steken. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. [Sla de 

volgende steek over. 1 voorlangs dubbel stokje rond de volgende steek, 1 voorlangs dubbel stokje 

rond de overgeslagen steek] x3. 1 voorlangs stokje rond elk van de volgende 2 steken. 1st in de 

volgende steek. Sluit de toer met een hv in het eerste stokje van de toer (sla daarbij de twee losse 

over). 

TOER 11: 2l en 1st in de zelfde steek. 1st in elk van de volgende 9 steken. *3st in de volgende 1l-

ruimte, 1st in elk van de volgende 30 steken*. Herhaal van * tot * 3x. 1st in de volgende 20 steken. 

Sluit de toer met een hv in het eerste stokje van de toer. 
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Kijk op www.hethaakbeest.be/blog voor de andere patronen van de Moogly CROCHET ALONG 

2015! 

 

 

 

 

 

Alle rechten van het patroon voorbehouden aan Cre8tioncrochet -  

http://cre8tioncrochet.com/2015/02/free-afghan-square-crochet-pattern/  
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