
Gehaakte 3D bloem voor op een quilt   Sylvia Handwerken/Sylvia’s Art Quilts Studio 
Ontwerp: Sylvia Kaptein     Email: sylvia@sylviasartquilts.nl 
         
Materiaal:        
Cotton 8/Scheepjes in veel kleuren: wissel af en combineer.      
Clover Soft Touch haaknaald 2,5mm , 2,75mm of 3.0mm     
          
Een 3D bloemetje om op een quilt, kleding of kussen te naaien : eenvoudig te maken en heel 
decoratief! Haak in ieder geval de 1e en 2e toer: als je dit bloemetje gebruikt om verder mee te haken 
moet je ook de 3e toer haken, om daarna bv. een Granny Square te maken.  
 
Werkwijze: 

Haak met haaknaald 2.5, 2.75 of 3.0: 8 lossen en sluit deze tot 
een ring. 
 
1e toer – kleur A: 3 lossen (ipv. het eerste stokje), 2 stokjes, 6 
lossen, * 3 stokjes, 6 lossen* , tussen * en * herhalen tot je 8 
groepjes van 3 stokjes 6 lossen hebt gemaakt, schuif de 
groepjes op als de ring te vol raakt. De toer sluiten met een 
halve vaste. Hecht de draad af.  
 
(TIP: haak de begindraad mee 
met de eerste stokjes/steken, 
zover als kan. Dat scheelt per 
kleur 1 draadje afhechten. ) 
 

 
2e toer – kleur B: maak een halve vaste in het middelste stokje 
van een groepje van 3 stokjes van de vorige toer. Haak dan * 12 
stokjes om de lossenboog van 6 lossen, 1 halve vaste in het 
middelste stokje van  een groepje van 3 stokjes van de vorige 
toer*, tussen * en * herhalen tot je 8 x de lossenboog hebt 
omgehaakt met 12 stokjes. Eindig de toer met 1 halve vaste in 
dezelfde halve vaste van het begin.  
 

EXTRA: Haak nu AAN DE ACHTERKANT nog een vaste in 
dezelfde halve vaste(n) van het begin en einde van de toer als 
je verder wilt haken voor bv. een Granny Square. Haak nu als 
volgt: * 5 lossen, 1 vaste achter de volgende halve vaste bij 
een stokjesgroepje, 3 lossen, 1 vaste achter de volgende halve 
vaste bij een stokjesgroepje*, tussen * en * herhalen tot je 4 x 
5 lossen en 4 x 3 lossen hebt gehaakt. Toer sluiten met een 
halve vaste.  Hecht de draad af. Je kunt deze rand gebruiken 
om de losse bloemetjes op een quilt vast te naaien, zoals ik bij 
de Log Cabin met frisse kleuren heb gedaan, maar je kunt ze 
ook gebruiken om kleine projecten te versieren, of zelfs op je 
kleding vast te zetten.   
   

Eventueel kun je dit laatste deel weglaten, om alleen de 1e en 2e toer te haken en dan op een quilt 
te naaien.       Veel haakplezier!   Sylvia Kaptein. 
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