
Southern Diamonds Crochet Along Nederlandse vertaling 

Gebruikte garen is  3 bollen Premier Cotton Fair met een looplengte van ongeveer 300m, gehakt met 

haaknaald 4. 

 

Uitleg steken: l= losse, stk=stokje, v=vaste, st=steek 

Speciale steken: V-steek (V-st) stk-l-stk in aangegeven steek of ruimte 

Schelp: stk-l-stk-l-stk in aangegeven steek of ruimte 

3l tellen als eerste stokje, tenzij anders vermeld. 

Begin met 4l en sluit met een halve vaste tot een ring. 

 

Toer 1: 5stk in de ring, 2l, 5stk in de ring. Keer (10stk,2l) 

Toer 2: 1stk en 1 V-st ( zie speciale steken) in de eerste steek. 1st overslaan, V-st in volgende st. 1st 

overslaan , stk in volgende st. In de 2l ruimte (midden) 2stk,2l,2stk. In de eerste st een stk, 1st 

overslaan, V-st in volgende st. 1st overslaan, V-st en 1stk in de 3e losse van het begin. Keer (4 V-st, 

8stk) 

Toer 3: 4stk in de 1e  st, 3stk in de l-ruimte, 3stk in de l-ruimte, 2st overslaan, 3stk in de volgende st, 

1st overslaan, in de 2l-ruimte (midden) 2stk,2l,stk, 1 st overslaan, 3stk in volgende st, 3stk in l-ruimte, 

3stk in l-ruimte, eindig met 4stk in 3e losse van het begin. Keer (30stk) 

Toer 4: 1stk en V-st in eerste st, 1st overslaan, V-st in volgende st, *2st overslaan, V-st in volgende st* 

herhaal 3x. In de laatste 2 steken voor het midden haak je een stk. 2stk,2l,2stk ( midden ), stk in 

eerste 2 steken na het midden, 1 stoverslaan, V-st in volgende steek. *2st overslaan, V-st in volgende 

steek* herhaal 3x. Sla 1 steek over, V-st en 1stk in de 3e losse van het begin. Keer (10 V-st, 10 stk) 

Toer 5: 3l, *3stk in eerste steek. 3stk in de l-ruimte* herhaal 5x. 2st overslaan, 3stk in de volgende st, 

1st overslaan, stk in volgende st, 2tk,2l,2stk (midden), stk in eerste steek na het midden, sla 1 st over, 

*3stk in volgende st, 3stk in de l-ruimte* herhaal 5x, 1 st overslaan, 4stk in de 3e losse van het begin. 

Keer ( 50stk) 

Toer 6: 1stk en  V-st in eerste st, 1st overslaan, V-st in volgende. *2st overslaan, V-st in volgende st* 

herhaal 7x. Sla 1 st over, 2stk,2l,2stk (midden), sla 1st over, V-st in volgende st. *sla 2st over, V-st in 

volgende st* herhaal 7x. Sla 1st over, V-st en 1stk in 3e losse. Keer ( 18V-st, 6stk) 

Toer 7: 4stk in 1e st. Stk in elk stk, en l-ruimte. 2stk,2l,2stk (midden). Stk in elk stk, en l-ruimte, eindig 

met 4stk in de 3e losse. Keer ( 70stk) 

Toer 8: 3l en 1stk in de 1e st. 1st overslaan, schelp ( zie speciale steken)  in volgende st. 3st overslaan, 

schelp in volgende st. *4st overslaan, schelp in volgende steek* herhaal 5x. 2st overslaan, stk in 

volgende st, 2stk,2l,2stk ( midden) stk in 1e st na het midden, 2st overslaan, schelp in volgende st. 

*4st overslaan, schelp in volgende st* herhaal 5x. 3stk overslaan, schelp in de volgende st, 1st 

overslaan, eindig met 2stk in de 3e losse. Keer. ( 14 schelpen, 10stk ) 

Toer 9: 3l, 3stk in de 1e st. 1stk in de volgende st, 1stk en 1l overslaan, 5stk in volgende st. *1l, 2stk, 1l 

over, 5stk in de volgende st* herhaal 6x. 1l en 1stk overslaan, stk in de volgende 3st, 2stk,2l,2stk 

(midden) stk in de volgende 3stk, 1stk en 1l overslaan, 5stk in volgende st.  *1l, 2stk, 1l overslaan, 



5stk in volgende st* herhaal 6x. 1l en 1stk overslaan, stk in volgende steek, eindig met 4stk in de 3e 

losse. Keer ( 90stk) 

Toer 10 : 3l, 2stk in 1e steek. 1st overslaan, schelp in volgende st. *4st overslaan, schelp in volgende 

st* herhaal 8x. 2st overslaan, 2stk,2l,2stk ( midden) 2st overslaan, schelp in volgende st. * 4st 

overslaan, schelp in volgende st* herhaal 8x. 1st overslaan, eindig met 3stk in de 3e losse. Keer ( 18 

schelpen, 10 stk) 

Toer 11: zie toer 7 (110stk) 

 

                


