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MOOGLY CAL 2015 – 12: Criss Cross 

Applesauce 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

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

Dit patroon is eigendom van Pia van www.stitchesnscraps.com. Alle rechten behoren haar toe.  

Dit patroon is vertaald en geplaatst met toestemming van de auteur.  

 

 

AFMETING: 30 cm (12 inch) wanneer het vierkant gemaakt wordt met onderstaande stekenproef:  

GAREN: worsted of aran weight – haaknaald 5,5mm (voor een vierkant van ongeveer 12 inch)  

STEKENPROEF: 4 inch voor de eerste 4 toeren  

 

GEBRUIKTE STEKEN:  

l = losse 

hv = halve vaste  

v = vaste 

(d)st = (dubbel) stokje 

pieksteken 

voorlangs dst = voorlangs dubbel stokje 

* … * of [ … ] = herhaling 
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PATROON:  

TOER 1: Maak een magische ring. 3 l (telt als eerste stokje), 2 stokjes in de ring. 10 l, [3 st, 10 l] x3. 

Trek de ring dicht en sluit de toer met een hv in de bovenste l van het begin. (3 st aan elke zijde, 4 10l-

ruimtes) 

TOER 2: 3 l (telt als 2l-ruimte), keer het werk. *sla de volgende 10l-ruimte over, 2 v in de volgende 

steek, 1 v in de volgende steek, 2 v in de volgende steek**, 2 l*. Herhaal van * tot * nog 3x, eindig in 

de laatste herhaling bij **. Sluit de toer met een hv in de bovenste l van het begin. (5 v aan elke zijde, 

4 2l-ruimtes) 

TOER 3: 3 l (telt als eerste stokje), keer het werk, 1 st in de volgende steek. *sla de eerste 2 stokjes 

van TOER 1 over, 1 voorlangs dst rond het volgende st van TOER 1 (dit is het laatste stokje van deze 

rij). 1 l, Haak langs de voorzijde van het eerste reliëfstokje 1 voorlangs dst rond het eerste st van de 2 

overgeslagen st (dit is het eerste stokje van deze rij). Sla 3 steken van TOER 2 over (deze zitten nu 

een beetje onder de voorlangste steken verstopt), 1 st in de volgende steek van TOER 2 (dit is de 

laatste steek).** [1 st, 10 l, 1 st] in de 2l-ruimte van TOER 2. 1 st in de volgende steek*. Herhaal van * 

tot * nog 3 x, eindig in de laatste herhaling bij **. [1 st, 10 l, 1 st] in de 2l-ruimte. Sluit de toer met een 

hv in de eerste steek. (4 st en 1 kruis op elke zijde, 4 10l-ruimtes) 

 

TOER 4: 3 l (telt als 2l-ruimte), keer het werk. *sla de 2l-ruimte over, 2 v in de volgende steek, 1 v in 

elk van de volgende steek én in de 1l-ruimte tot aan de laatste steek, 2 v in de laatste steek**, 2 l*, 

herhaal van * tot * nog 3 x, eindig in de laatste herhaling bij **. Sluit de toer met een hv in de l-ruimte 

die de eerste 3l vormen. (9 v aan elke zijde, 4 2l-ruimtes) 

Het vierkant hoort nu zo’n 4 inch groot te zijn.  
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TOER 5: 3 l (telt als eerste stokje), keer het werk. *1 st in de volgende steek, sla 2 stokjes van TOER 

3 over, haak 1 voorlangs dst rond het volgende st van TOER 3 (dit is een reliëfstokje van TOER 3). 1 l. 

Haak langs de achterzijde van het eerste reliëfstokje (dat je juist maakte) 1 voorlangs dst rond het 

eerste van de 2 overgeslagen stokjes (dit is het eerste stokje van deze zijde). Sla 3 steken van TOER 

4 over. 1 st in de volgende steek (van TOER 4). Sla 1 reliëfstokje en 1 st van TOER 3 over, en haak 

een voorlangs dst rond het laatste st van deze zijde van TOER 3. 1 l. Haak langs de achterzijde van 

dit reliëfstokje een voorlangs dst rond het overgeslagen reliëfstokje van TOER 3. Sla 3 steken van 

TOER 4 over, 1 st in de volgende steek (van TOER 4).** [1 st, 10 l, 1 st] in de 2l-ruimte*. Herhaal van * 

tot * nog 3 x, eindig in de laatste herhaling bij **. [1 st, 10 l] in de 2l-ruimte. Sluit met een hv in de 

eerste steek. (5 st en 2 kruisen aan elke zijde, 4 10l-ruimtes) 

 

TOER 6: Herhaal TOER 4 (13 v aan elke zijde, 4 2l-ruimtes) 

TOER 7: 3 l (telt als eerste steek), keer het werk. *1 st in de volgende steek, sla 2 stokjes van TOER 5 

over, haak 1 voorlangs dst rond het volgende stokje van TOER 5. 1 l. Haak langs de voorzijde van het 

eerste reliëfstokje (dat je juist maakte) 1 voorlangs dst rond de eerste van de 2 overgeslagen stokjes 

(dit is het eerste stokje van deze zijde). Sla 3 steken van TOER 6 over. 1 st in de volgende steek (van 

TOER 6). Sla 1 reliëfstokje en 1 stokje van TOER 5 over, 1 voorlangs dst rond het volgende 

(reliëf)stokje van TOER 5, 1 l. Haak langs de voorzijde van het reliëfstokje 1 voorlangs dst rond het 

overgeslagen reliëfstokje van TOER 5. Sla 3 steken van TOER 6 over, haak 1 st in de volgende steek 

(van TOER 6). Sla 1 reliëfstokje en 1 stokje van TOER 5 over. Haak 1 voorlangs dst rond het 

volgende stokje van TOER 5 (dit is de laatste steek van deze zijde), 1 l. Haak langs de voorzijde van 

het reliëfstokje 1 voorlangs dst rond het overgeslagen reliëfstokje van TOER 5. Sla 3 steken van 

TOER 6 over en haak 1 st in de volgende steek (dit is de laatste steek van TOER 6 van deze zijde). ** 

[1 st, 10 l, 1 st] in de 2l-ruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, eindig in de laatste herhaling bij **. [1 st, 10 

l] in de 2l-ruimte. Sluit met een hv in de eerste steek. (6 st en 3 kruisen aan elke zijde, 4 10l-ruimtes) 
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TOER 8: Herhaal TOER 5 (17 v aan elke zijde, 4 2l-ruimtes) 

TOER 9: 3 l (telt als eerste steek), keer het werk. *1 st in de volgende steek, sla 2 stokjes van TOER 7 

over, haak 1 voorlangs dst rond het volgende stokje van TOER 7, 1 l. Haak langs de achterzijde van 

het eerste reliëfstokje (dat je juist maakte) 1 voorlangs dst rond de eerste van de 2 overgeslagen 

stokjes. [Sla 3 steken van TOER 8 over, 1 st in de volgende steek van TOER 8, sla 1 relïefstokje en 1 

stokje van TOER 7 over, haak 1 voorlangs dst rond de volgende steek van TOER 7, 1 l. Haak langs 

de achterzijde van het reliëfstokje 1 voorlangs dst rond de eerste van de 2 overgeslagen steken van 

TOER 7] x 2, sla 3 steken van TOER 8 over. 1 st in de volgende steek van TOER 8. Sla 1 reliëfstokje 

en 1 stokje van TOER 7 over, haak 1 voorlangs dst rond de volgende steek van TOER 7, 1l. Haak 

langs de achterzijde van het reliëfstokje 1 voorlangs dst rond de eerste van de 2 overgeslagen steken. 

Sla 3 steken van TOER 8 over, 1 st in de volgende steek van TOER 8 (dit is de laatste steek van 

TOER 8)**, [1 st, 10 l, 1 st] in de 2l-ruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 x, eindig in de laatste herhaling 

bij **. [1 st, 10 l] in de 10l-ruimte. Sluit de toer met een hv in de eerste steek. (7 st en 4 kruisen aan 

elke zijde, 4 10l-ruimtes) 

 

 

TOER 10: Herhaal TOER 4 (21 v aan elke zijde, 4 2l-ruimtes) 

Stop eventjes een stekenmarkeerder in je lus.  

 

Maak de lussenladders:  

Met de goede kant van het werk naar je toe: neem een 10l-lus van TOER 1 en draai deze 1 keer. Stop 

deze lus onder de 2l-ruimte van TOER 2. Neem nu de 10l-lus van TOER 3 en haal deze (zonder 

draaien) door de lus die je net hebt omhoog gehaald. Haal deze lus weer onder de 2l-ruimte van 

TOER 4. Ga zo verder tot alle lussen omhooggehaald zijn. Zet eventueel de laatste lus vast met een 

stekenmarkeerder, en herhaal voor de volgende 3 lussenladders.  
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TOER 11: 3 l (telt als eerste steek), keer het werk. *1 st in de volgende steek, sla 2 stokjes van TOER 

9 over, 1 voorlangs dst rond de volgende steek van TOER 9, 1 l. Haak langs de voorzijde van het 

eerste reliëfstokje 1 voorlangs dst in de eerste van de 2 overgeslagen stokjes. (sla 3 steken van TOER 

10 over, 1 st in de volgende steek van TOER 10. Sla 1 reliëfstokje en 1 stokje van TOER 9 over, haak 

1 voorlangs dst rond de volgende steek van TOER 9, 1l. Haak langs de voorzijde van het reliëfstokje 1 

voorlangs dst rond de eerste van de 2 overgeslagen steken van TOER 9) x3 .Sla 3 steken van TOER 

10 over, 1 st in de volgende steek van TOER 10. Sla 1 reliëfstokje en 1 stokje van TOER 9 over, haak 

1 voorlangs dst rond de volgende steek van TOER 9, 1l. Haak langs de voorzijde van het reliëfstokje 1 

voorlangs dst rond de eerste van de 2 overgeslagen steken van TOER 9. Sla 3 steken van TOER 10 

over. 1 st in de volgende steek van TOER 10 (dit zou de laatste steek moeten zijn)**, 1 l, 1 st in de 

volgende 3l-ruimte, 1 hv in de lus van de lussenladder, 1 st in dezelfde 3l-ruimte*, herhaal van * tot * 

nog 3x, eindig in de laatste herhaling bij **. 1 st in de volgende 3l-ruimte, 1 l, 1 hv in de lus van de 

lussenladder, 1 l. Sluit de toer met een hv in de eerste steek (8 st en 5 kruisen aan elke zijde, 2 1l-

ruimtes in de hoeken) 
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TOER 12: 4 l (telt als eerste l-ruimte), keer het werk. Sla de 2 l-ruimtes in de hoek over. *2 v in de 

volgende steek, 1 v in elk van de volgende steken en in de 1l-ruimte tot aan de laatste steek. 2 v in de 

laatste steek voor de hoek**, 3 l*, herhaal van * tot * nog 3x, eindig in de laatste herhaling bij **. 1 hv 

in de l-ruimte (25 v aan elke zijde, 4 3l-ruimtes)  

TOER 13: Haak de pieksteken over/rond de 3l-ruimtes van TOER 12 (zodat deze ruimtes verstopt 

worden onder de pieksteken) Keer het werk. 1 hv in de achterste lus van de eerste steek. 1 l. *1 st in 

de achterste lus van elke steek tot aan de volgende hoek, [1 piek dst, 1 piek st] in de volgende 1l-

ruimte van TOER 11, 3l, [1 piek st, 1 piek dst] in de volgende 1l-ruimte van TOER 11*, herhaal van * 

tot * nog 3x. Sluit met een hv in de bovenste van de eerste steek. (25 st en 4 pieksteken aan elke 

zijde, 4 3l-ruimtes) 

 

Het vierkant zou nu ongeveer 10 ¼ inch groot moeten zijn.  

TOER 14: Keer het werk. Ga met hv tot in de hoek. 1 l, 2 hst in dezelfde hoek, *1 hst in elke steek tot 

aan de volgende hoek**, [2 hst, 3l, 2 hst] in de volgende hoek*, herhaal van * tot * nog 3x, eindig in de 

laatste herhaling bij **. [2 hst, 3l] in de laatste hoek. Sluit met een hv in de eerste steek. (33 hst aan 

elke zijde, 4 3l-ruimtes) 

TOER 15: Keer het werk. Ga met hv tot in de hoek. 1l, 2 v in dezelfde hoek, *1 v in elke steek tot aan 

de volgende hoek**, [2 v, 2l, 2 v] in de volgende hoek*, herhaal van * tot * nog 3x, eindig in de laatste 

herhaling bij **. [2 v, 2l] in de laatste hoek. Sluit met een hv in de eerste steek (37 v aan elke zijde, 4 

2l-ruimtes) 
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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 Stitch ‘N Scraps -  

http://stitchesnscraps.com/2015/06/11/free-pattern-criss-cross-apple-sauce/ 
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