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Zoals beloofd de werkbeschrijving van dit wandkleed. !

Benodigdheden: 
-garen in steeds 3 opeenvolgende tinten 

 Ik gebruikte 18 bollen scheepjes cotton 8 van elke kleur ruim een halve bol 
 en van  no 519 nog 2 bollen voor lussen en rand. 

-haaknaald no 3 
-stopnaald !

As promised the tutorial of this brain teaser blanket. !
You will need: 

-Yarn in 3 shades 
I have used 18 balls of scheepjes cotton 8 

 of every color at least half a ball. 
and i used 2 balls of no 519 voor the edging. 

-hook no 3 
-needle !!!

http://www.scheepjeswol.com/nl/collectie/katoen/cotton-8-28553/
http://www.scheepjeswol.com/nl/collectie/katoen/cotton-8-28553/


!  !
Het basispatroon is de ruit. 

Ik maakte hiervoor als eens eerder een werkbeschrijving. 
(kijk hier) 

Alleen is deze maar 15 steken ipv 20. 
Dus de ruit wordt iets kleiner en daardoor uitermate geschikt voor dit leuke 

wandkleed! !
The basic is the diamond i made before 

Only this one is a little shorter, so it become a nice quilt !
Zorg dat je aan de boven en onderkant van je ruit ongeveer 25 cm draad overhoudt 

om later aan elkaar te naaien. !
Make sure you leave 10 inch of threat at the begin and the end, to sew the 

diamonds together. !
Het patroon van de ruit zelf is eigen supersimpel: !

The pattern of the diamond is easy: !
*alles gehaakt in vasten, en na elke toer een keerlosse haken* 

http://www.jellina-creations.nl/blog/patroontje-ruit
http://www.jellina-creations.nl/blog/patroontje-ruit


!
*the stitches are all single crochet, and after every row you do one chain * !!

Je begint met 2 losse, 
Nu ga je elke laatste steek van een toer meerderen 

Tot je op 15 vasten zit 
Nu ga je elke laatste steek minderen 

Tot je steken op zijn 
Afhechten en een flink stuk draad overhouden 

om je ruiten aan elkaar te naaien !
chain 2 

increase every last stitch  
continue until you have 15 stitches 

now decrease every last stitch 
continue until you have left 1stitch 

Now you can tie off and leave a piece to sew the diamonds together. 

!  !!
Ik haakte steeds 5 keer 3 ruiten. 



En naaide deze dan aan elkaar en hechte ook meteen de naaidraden af. 
Zodat ik stapeltjes met blokken kreeg. 

En het afwisselend was qua haken en naaien. 
Pas toen alle blokken klaar waren (in mijn geval 59) maakte ik een mooie verdeling 

en naaide ik de blokken aan elkaar. 
Zoals je ziet deed ik om en om rijen van 6 blokken en rijen van 7 blokken. 

Voor de mooiste afwerking zorg je dat de langste rijen boven en onder zijn. !
I crochet  5 times 3 diamonds.  

And sewed it up to each other and tie off immediately.   
So I got stacks of blocks.  

And it was alternately terms crocheting and sewing.  
When all blocks were done (in my case 59) I made a nice distribution and I sewed 

the blocks together.  
As you can see I did alternating rows of six blocks and rows of 7 blocks.  
For a beautiful finish, make sure that the longest lines above and below. 



!  !
Nu moeten de openingen aan de zijkant nog worden opgevuld. 

Dit doe je door 1 hele ruit en 1 halve ruit te haken. 
Goed opletten welke kleur je moet pakken. 

Een halve ruit haak je door gewoon te stoppen als je bij de 15 steken bent. 
Dus het minderen sla je over. !

Now we have to fill the openings. 
You do this by crochet a whole diamond and a half diamond. 

Careful about which color you need. 
You crochet a half diamond by stopping crochet when you reached 15 stitches. 

So you don't decrease. !



!  !
Nu gaan we een rand er langs haken. 
Ik heb nog getwijfeld of dit nodig was, 

maar doordat het een wandkleed wordt en dus ook ophang lussen nodig heeft 
heb ik besloten dat het wel mooier is. !

Now we do the edging.I still doubt whether this was necessary, 
but it's a hanging blanket 

and it needs loops 
So it seems to me prettier. !



!
De rand zelf is gewoon een aantal toeren vasten, ik geloof dat ik er 3 deed. 
Wel even opletten  bij de schuine zijdes van de ruiten dat je de steken mooi 

verdeeld. 
Ik deed er elke keer 14 in de ruit zelf en dan 1 steek tussen de twee kleuren in. 

Dus in totaal 15 steken per kleur. 
Bij de halve ruiten wijst het zich vanzelf, gewoon vasten op de vasten van de halve 

ruit. !
The edge is just a couple af single crochet rounds, I believe I did three.  

However, be careful with the angled sides of the diamonds that the stitches nicely 
divided.  

I did it every time 14 in the diamond itself and then one pitch between the two 
colors. So in total 15 stitches per color. At half the diamond shows itself naturally, 

just single crochet on the single crochet of the diamond. !

!  !
Boven en onder heb je te maken met bergen en dalen. 

In het dal haakte ik 3 steken samen en op een berg haakte ik 3 steken in 1 steek. !
Above and below you have to deal with mountains and valleys.  

In the valley I hooked three stitches together and on a mountain I hooked three 
stitches in one stitch. 



!  !
Omdat het een wandkleed wordt moeten er nog ophang lussen gehaakt worden. 

Ik haakte 12 lapjes in vasten na onderstaand patroon, en 4 lapjes van half dit 
patroon. 

Dus maar 8 toeren ipv 16. 
Vouw deze lapjes dubbel en naai ze op zicht in het midden vast. 

Dus door 3 lagen naaien, 2x de ophanglus en het wandkleed. !
Now we need to crochet the loops. 

Crochet 12 pieces to pattern below for a whole loop and 4 pieces half this pattern. 
So 8 rounds instead of 16 

Fold the patches in half and sew them togheter. 
So you must sew trough 3 layers, twice the loop and through the blanket. !



!  !!!
We zijn nu bijna klaar. 

Hij moet natuurlijk nog worden opgehangen. 
Ik gebruikte hiervoor twee bezemstelen die ik op maat zaagde en netjes glad 

schuurde. 
Het touw had ik nog liggen, ik knoopte het aan de bezemsteel en klaar is je 

wandkleed! !
We're almost finished. 

We need to make the hanging system. 
I used two broomsticks, which i cut to size and sand smoothly. 

With a piece of robe you finished this hanging blanket! 



!  !
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest om jullie dit kleed ook te laten maken. 
Er zullen vast foutjes in zitten want ik ben geen professionele patroon schrijfster, 
maar bedenk dat ik dit met heel veel liefde doe en met hulp van jullie zijn deze 

foutjes vast snel opgespoord en verbeterd! !
I hope I have been clear enough for you to make this hanging blanket. 
There will be bugs in it because I am not a professional pattern writer  

but remember that I do this with a lot of love and with the help of you are those 
bugs fixed quickly  and improved! !
Heel veel plezier met het haken! 

Focus niet op het einddoel maar geniet tijdens het proces! !!
A lot of fun making this and don't forget to enjoy the proces! !
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