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MIX & MATCH – CAL – patroon 3 

Winter wanten 
Patroonontwerp: Jorina Twigt  
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Materiaal 
• Haaknaald 5 
• Stopnaald, schaartje 
• ByClaire softmix :  

Voor de wanten: 2 x byClaire Softmix 025 Emerald  
Voor de bloemen en blaadjes: 1x 007 Fuchsia 1x 006 flamingo pink, 1x 036 coral, 
1x 033 yellow, 1x 022 vintage mint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte kleuren van de andere wanten:  
2 x 014 Plum met 1 x 037 Orange 
2 x 018 Denim met 1 x 016 Sky  
Uni: 2 x 002 Ivory of 039 Cognac of 044 Grey  

 
 
 
 
Gebruikte steken 
Vaste hakend opzetten, vaste, halve vaste, stokje, half stokje 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Handige tips: 

* Je zet je haakwerk al hakend op, dit voorkomt dat je opening strakker of losser zit dan bij een 
ketting van losse. 

* Je eindigt de toer met een halve vaste in de 1e losse, deze halve vaste trek je strak aan, dit 
voorkomt bij de kleurwisselingen dat je dit goed ziet. De losse haak je wel als normaal. 

* Heb je kleine handen, of juist groote handen? Wissel dan met de maat van de haaknaald. Ik heb 
haaknaald 5 gebruikt omdat ik van strakke wanten houd. Houd jij hier niet van? Haak dan met 
haaknaald 6. De opzetring pas je om het breedste gedeelte van je hand. Zo weet je of de want past. 
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Patroonomschrijving 
 
Linker want: 
Zet al hakend met emerald 23 vaste op, maak met een halve vaste tot een ring. 
Toer 1 - 5. 1 losse, 23 vaste, halve vaste in 1e losse.  
Vanaf toer 6 ga je 2 toeren haken volgens de tapestry methode. De kleur waar je niet 
mee haakt neem je mee achter je haakwerk. 
Toer 6. Haak 1 losse met vintage green, 2 vaste, wissel van kleur, 4 vaste emerald, wissel 
van kleur, *2 vaste vintage mint, wissel van kleur, 4 vaste emerald, wissel van kleur*  
herhaal *-* 2x haak met vintage mint een halve vaste in de 1e losse. 
Toer7.  Haak met vintage mint 1 losse, 3 vaste, wissel van kleur, 1 vaste emerald, wissel 
van kleur, 4 vaste vintage mint, wissel van kleur, 2 vaste emerald, wissel van kleur* 
herhaal *-* 2x. haak 1 vaste vintage mint, halve vaste in 1e losse. 
Toer 8.  Haak met vintage mint, 1 losse, 23 vaste, halve vaste in 1e losse. Knip de draad 
af en werk deze weg. 
Toer 9.  Hecht emerald aan, 1 losse, 23 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 10.  1 losse, 6 vaste, 2 vaste in 1 steek, 16 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 11.  1 losse, 6 vaste, 2x 2 vaste in 1 steek, 16 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 12. 1 losse, 6 vaste, 2 vaste in 1 steek, 2 vaste, 2 vaste in 1 steek, 16 vaste, halve 
vaste in 1e losse 
Toer 13.  1 losse, 6 vaste, 2 vaste in 1 steek, 4 vaste, 2 vaste in 1 steek, 16 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 14. 1 losse, 6 vaste, 2 vaste in 1 steek 6 vaste, 2 vaste in 1 steek, 16 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 15.  1 losse, 6 vaste, 2 vaste in 1 steek, 8 vaste, 2 vaste in 1 steek, 16 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 16.  1 losse, 6 vaste, 12 vaste overslaan, 16 vaste, halve vaste in 1e losse 
Toer 17- 23. 1 losse, 22 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 24.  1 losse, 7 vaste, 1 vaste samen haken, 9 vaste, 1 vaste samen haken, 2 vaste, 
halve vaste in 1e losse. 
Toer 25. 1 losse, 20 vaste, halve vaste in 1e losse 
Toer 26. 1 losse, 7 vaste, 1 vaste samen haken, 8 vaste, 1 vaste samen haken, 1 vaste, 
halve vaste in 1e losse. 
Toer 27.  1 losse, 18 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 28.  1 losse, 7 vaste, 1 vaste samen haken, 7 vaste, 1 vaste samen haken, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 29.  1 losse, 6 vaste, 1 vaste samen haken, 6 vaste, 1 vaste samen haken, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 30. 1 losse, 1 vaste samen haken, 4 vaste, 1 vaste samen haken, 6 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 31.  1 losse, 5 vaste, 1 vaste samen haken, 3 vaste, 1 vaste samen. Halve vaste in 
1e losse. 
Toer 32. 1 losse, 1 vaste, 4x 2 vaste samen haken, halve vaste in 1e losse. Knip de draad 
af en werk weg. 
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Duim  
Hecht emerald aan in de hoek aan de achterkant van de 12 vaste die zijn overgeslagen. 
Toer 1.Haak 1 losse (telt niet mee als steek), 12 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 2 - 4.  Haak 1 losse, 12 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 5. 1 losse, 6x 1 vaste samen haken, halve vaste in 1e losse. 
Toer 6. 1 losse, 3x 1 vaste samen haken, halve vaste in 1e losse. Knip de draad af en 
werk weg. 
Is jouw duim van je want te kort of te lang? Haak dan bij toer 2-4 meer of minder toeren. 
 
Rechter want: 
Zet al hakend met emerald 23 vaste op, maak met een halve vaste tot een ring. 
Toer 1 - 5. 1 losse, 23 vaste, halve vaste in 1e losse.  
Vanaf toer 6 ga je 2 toeren haken volgens de tapestry methode. De kleur waar je niet 
mee haakt neem je mee achter je haaknwerk. 
Toer 6. Haak 1 losse met vintage green, 1 vaste, wissel van kleur, 4 vaste emerald, wissel 
van kleur, *2 vaste vintage mint, wissel van kleur, 4 vaste emerald, wissel van kleur*  
herhaal *-* 2x haak met vintage mint een halve vaste in de 1e losse. 
Toer7.  Haak met vintage mint 1 losse, 2 vaste, wissel van kleur, 2 vaste emerald, wissel 
van kleur, 4 vaste vintage mint, wissel van kleur, 2 vaste emerald, wissel van kleur* 
herhaal *-* 2x. haak 1 vaste vintage mint, halve vaste in 1e losse. 
Toer 8.  Haak met vintage mint, 1 losse, 23 vaste, halve vaste in 1e losse. Knip de draad 
af en werk deze weg. 
Toer 9.  Hecht emerald aan, 1 losse, 23 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 10.  1 losse, 16 vaste, 2 vaste in 1 steek, 6 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 11.  1 losse, 16 vaste, 2x 2 vaste in 1 steek, 6 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 12. 1 losse, 16 vaste, 2 vaste in 1 steek, 2 vaste, 2 vaste in 1 steek, 6 vaste, halve 
vaste in 1e losse 
Toer 13.  1 losse, 16 vaste, 2 vaste in 1 steek, 4 vaste, 2 vaste in 1 steek, 6 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 14. 1 losse, 16 vaste, 2 vaste in 1 steek 6 vaste, 2 vaste in 1 steek, 6 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 15.  1 losse, 16 vaste, 2 vaste in 1 steek, 8 vaste, 2 vaste in 1 steek, 6 vaste, halve 
vaste in 1e losse. 
Toer 16.  1 losse, 16 vaste, 12 vaste overslaan, 6 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 17- 23. 1 losse, 22 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 24.  1 losse, 9 vaste, 1 vaste samen haken, 7 vaste, 1 vaste samen haken, 2 vaste, 
halve vaste in 1e losse. 
Toer 25. 1 losse, 20 vaste, halve vaste in 1e losse 
Toer 26. 1 losse, 8 vaste, 1 vaste samen haken, 7 vaste, 1 vaste samen haken, 1 vaste, 
halve vaste in 1e losse. 
Toer 27.  1 losse, 18 vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 28.  1 losse, 7 vaste, 1 vaste samen haken, 7 vaste, 1 vaste samen haken, halve 
vaste in 1e losse. 
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Toer 29.  1 losse, 6 vaste, 1 vaste samen haken, 6 vaste, 1 vaste 
samen haken, halve vaste in 1e losse. 
Toer 30. 1 losse, 1 vaste samen haken, 6 vaste, 1 vaste samen haken, 4 
vaste, halve vaste in 1e losse. 
Toer 31.  1 losse, 3 vaste, 1 vaste samen haken, 5 vaste, 1 vaste samen. Halve vaste in 
1e losse. 
Toer 32. 1 losse, 1 vaste, 4x 2 vaste samen haken, halve vaste in 1e losse. Knip de draad 
af en werk weg. 
 
Haak nu de duim zoals hierboven beschreven. 
 
Afwerking 
Op de basis van de want worden bloemetjes en blaadjes genaaid. In totaal haak je 6 
bloemetjes en 6 blaadjes 
 
Bloemen 
De binnenkant van de bloemetjes wordt met geel gehaakt. De binnenkant haak je 6x. 
Maak met geel een magische ring. Haak 5 vaste in de ring haak 1 losse in de 1e steek. 
Knip af en werk weg.  
Hecht met fuchsia, flamingo pink of coral op een vaste de draad aan. Haak 2 losse, 1 
stokje in dezelfde steek, 2 losse, halve vaste in dezelfde vaste, in de volgende vaste: *1 
halve vaste, 2 losse, 1 stokje in dezelfde steek, 2 losse, halve vaste in dezelfde steek* 
Herhaal *-* nog 3. Haak 1 halve vaste in de 1e losse. Laat een lang stuk draad zitten en 
knip dan af. 
 
Haak zo 6 bloemetjes. 2x flamingo pink, 2x fuchsia en 2x coral. 
 
Blaadjes 
Je haakt in totaal 6 blaadjes.  
Haak met vintage mint 5 losse, haak in de 2e losse een vaste, 1 half stokje, 1 half stokje, 
1 vaste. Laat een lang stuk draad zitten en knip dan af. 
 
Op elke want naai je 3 bloemetjes en 3 blaadjes. 
 
 
 
Tot slot  
Dit patroon is met de grootste zorg gemaakt. Mocht je er toch nog vragen over hebben of 
onduidelijkheden in vinden dan kan je altijd contact opnemen met mij via Facebook of 
Instagram. Je kan ook een mail sturen naar crochetrainbowtales@hotmail.com Ik zou het 
erg leuk vinden om jullie wanten terug te vinden op Instagram of Facebook, gebruik dan 
de hashtag #bloemenwanten 
 

*Dit patroon is een samenwerking tussen byClaire en Jorina. Het patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden 
ingezet voor commerciële doeleinden - ©crochet rainbowtales Het gemaakte artikel mag niet doorverkocht worden.  


