*-»¦«-·´¯`*♥*´¯`·-»¦«-*

Ngaru Moana
(Uitgesproken als ‘Naaroo’ (zoals in kanga-roo) en het betekent Oceaangolf in Maori.
Opgedragen aan mijn mooie grootmoeder die mij heeft geïnspireerd om een haaknaald op te
pakken en ‘ervoor te gaan’ <3)
Ik was geïnspireerd door de mooie zee die onze beide Eilanden omringt hier in Nieuw
Zeeland. Het middelste vierkant stelt een kalme zee voor, met de reliëfsteken/voor die het
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen vertegenwoordigen. Zodra het ontwerp verder vordert,
laten de verschillende kleuren en popcornsteken zien hoe stormachtig de zee kan worden en
hoe de stormwinden het zeewater op kunnen stuwen om golven en overstromingen te vormen.
Vreemd genoeg zitten we, terwijl ik dit tik, midden in een cycloon die ons hele land in zijn
greep heeft. Er is een weeralarm afgegeven voor het Noord- en Zuideiland, nogal ironisch
volgens mij :)
Dit is mijn eerste gepubliceerde ontwerp en ik ben Laurene van CAL – Crochet Along heel
dankbaar dat zij mij deze kans heeft gegeven, net als de overweldigende support en
aanmoedigingen van de meer ervaren medeontwerpsters. Ik zou tekort schieten als ik niet een
heel groot dank je wel aan hen zou geven, voor het geduld en aanmoedigingen van mijn
fantastische testers: Claire je bent een heilige!! :)
Ik hoop dat jij het net zo leuk vind om dit vierkant te maken als dat ik het ontwerpen ervan
had voor jou en dat je uitkijkt naar mijn verdere ontwerpen die ik de toekomst zal maken.
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In het verleden heb ik het schrijven van een patroon altijd uitgesteld, omdat ik er gewoon niet
goed in was. Een vriend en mede-kiwi heeft mij een echt geweldige methode geleerd die mij
100% aansprak. Dit is misschien niet de manier waarop je gewend bent om een patroon te
lezen, maar ik hoop echt dat het je aanspreekt zoals het mij heeft gedaan. Dank je Patrina – je
hebt mijn haakwereld voor altijd gewijzigd ;) <3
Kia Ora!!
Onderstaand een aantal opmerkingen om je op weg te helpen.
Hoe je een toer start is helemaal naar jouw voorkeur:
Start met een staande steek of met lossen, het aantal lossen is afhankelijk van de steek. 1 l voor
een v, 2 l voor een hstk, 3 l voor een stk, 4 l voor een dstk. Deze lossenketting, als je deze
gebruikt, telt als de eerste steek, behalve de 1 l. De eerste steek van een toer wordt in dezelfde
steek gehaakt als de 1 l.
Hoe je een toer afsluit is ook helemaal jouw voorkeur, sluit met een hv of een invisible join.
Alle toeren starten in de hoeken, tenzij anders vermeld in het patroon.
Hoeklossen worden niet meegenomen in de stekentelling. Stekenaantal is per kant.
Ik geef aanvullende ‘tips’ indien ze nodig zijn of waar ik denk dat je wat hulp kunt gebruiken,
deze zijn in blauw aangegeven.
Groepen van steken zijn aangegeven tussen ( ), verdere informatie zal worden aangegeven door
[ ].
Garen = geschikt voor haaknaald 5 mm, ik gebruikte Stylecraft Special
Haaknaald = 5 mm
Gebruikte steken en afkortingen:
l – losse
v – vaste
stk – stokje
hstk – halfstokje
popcorn – 5 stk
popcorn – 5 hstk
dstk – dubbelstokje
2Kstk – kruis over stokje – sla de volgende steek over, stk in de volgende steek, stk in de
overgeslagen steek
3Kstk – kruis over stokje over 3 steken – sla de volgende 2 steken over, stk in de volgende
steek, werk aan de voorkant, stk in de eerste overgeslagen steek, hierbij wordt de tweede
overgeslagen steek overgeslagen
rstk/v – reliëfstokje voor
rv/v – reliëfvaste voor
rhstk/v – reliëfhalfstokje voor
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rstk/a – reliëfstokje achter
rv/a – reliëfvaste achter
rhstk/a – reliëfhalfstokje achter
a.l.stk – stokje in de achterste lus
2rstk/v-samen – 2 reliëfstokjes voor samenhaken
Links naar mijn favoriete YouTuber voor een aantal steken;
Popcorn Steek
https://www.youtube.com/watch?v=NioTtlFvOUg&t=190s
Reliëf voor
https://www.youtube.com/watch?v=XPdr9H_DVpw
2 stk samenhaken
https://www.youtube.com/watch?v=8wz8qiVDZ8s

Klaar? Laten we starten!

Toer 1 - White
Maak een magische cirkel, 3 l, 7 stk in de cirkel, sluit met een hv in de bovenste van de 3 l.
Stekenaantal: (8 stk)

Toer 2 - White
Hv in de ruimte tussen de 3 l en het eerste stokje, 3 l, stk in dezelfde ruimte, rstk/v om het
volgende stk , *2 stk in de volgende ruimte, rstk/v om het volgende stk* 7 keer, sluit met een
hv in de bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal: (8 rstk/v, 16 stk)
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Toer 3 - Cloud Blue
Hecht aan in een willekeurig rstk/v, 1 l, *v, sla de volgende 2 steken over, (4 stk, 2 l, 4 stk) in
de volgende steek, sla de volgende 2 steken over* 4 keer, sluit met een hv aan de eerste v,
hecht af.
Stekenaantal per kant: (8 stk, v, 2‐lossenruimte)

Toer 4 - Denim
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 1 l, *(2 v, 2 l, 2 v) in de hoek‐lossenruimte,
2 v, hstk, stk, rdstk/v om rstk/v van toer 2, sla de volgende steek over, stk, hstk, 2 v* 4 keer,
sluit met een hv aan de eerste v, hecht af.
Steken aantal per kant: (rdstk/v, 2 stk, 2 hstk, 8 v, 2‐lossenruimte

Toer 5 - Royal
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 1 l, (2 v, 2 l, 2 v) in dezelfde hoek‐
lossenruimte, 6 v, rhstk/v om rdstk/v van toer 4, 6 v, *(2 v, 2 l, 2 v) in de hoek‐lossenruimte,
6 v, rhstk/v om rdstk/v van toer 4, 6 v* 3 keer, sluit met een hv in de bovenste van de eerste
v, hecht af
Stekenaantal per kant: (rhstk/v, 16 v, 2‐lossenruimte)
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Toer 6 - Midnight
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 1 l, (2 v, 2 l, 2 v) in dezelfde hoek‐
lossenruimte, 8 v, rhstk/v om rhstk/v van toer 5, 8 v, *(2 v, 2 l, 2 v) in de hoek‐lossenruimte,
8 v, rhstk/v om rhstk/v van toer 5, 8 v* 3 keer, sluit met een hv in de bovenste van de eerste
v, hecht af.
Stekenaantal per kant: (rhstk/v, 20 v, 2‐lossenruimte)

Toer 7 - Cloud Blue
Deze toer heeft hoeken die bestaan uit een enkel stk in de lossenruimte van toer 6 als een
hoeksteek.
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 5 l (telt als een stk en 2 l), sla steek over,
stk, 8 rstk/a, rstk/v om rhstk/v van toer 6, 8 rstk/a, stk, 2 l, sla steek over, *stk in de hoek‐
lossenruimte, 2 l, sla steek over, stk, 8 rstk/a, rstk/v om rhstk/v van toer 6, 8 rstk/a, stk, 2 l,
sla steek over* 3 keer, sluit met een hv in de bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal per kant: (rstk/v, 16 rstk/a, 2 stk, 2 2‐lossenruimte)
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Toer 8: White
De hoeksteek van deze toer is het rhstk/v gemaakt in de hoeksteek van toer 7.
Hecht aan in een willekeurige 2‐lossenruimte voor een hoekstokje van toer 7, 1 l, *v in 2‐
lossenruimte, rhstk/v om hoekstokje van toer 7, v in 2‐lossenruimte, driedubbele popcorn in
de overgeslagen steek van toer 6 (je haakt voor de 2 l langs), (rhstk/v, 8 v) 2 keer, rhstk/v,
driedubbele popcorn in de overgeslagen steek van toer 6* 4 keer, sluit met een hv in de
eerste v, hecht af.
Stekenaantal per kant: (2 driedubbele popcorn, 4 rhstk/v, 18 v)

Toer 9: Denim
Hecht aan in een willekeurige hoek, rhstk/v, 3 l, (2 stk, 2 l, 3 stk) in dezelfde steek, sla de
volgende 2 steken over, (v, sla de volgende 2 steken over, (3 stk, 1 l, 3 stk) in de volgende
steek, sla de volgende 2 steken over) 3 keer, v, *(3 stk, 2 l, 3 stk) in dezelfde steek, sla de
volgende 2 steken over, (v, sla de volgende 2 steken over, (3 stk, 1 l, 3 stk) in de volgende
steek, sla de volgende 2 steken over) 3 keer, v, sla de volgende 2 steken over* 3 keer, sluit
met een hv aan in de bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal per kant: (24 stk, 4v, 3 1‐lossenruimtes, 2‐lossenruimte)
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Toer 10: Midnight
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 1 l, *(v, 2 l, v) in de hoek‐lossenruimte,
(rv/a, rhstk/a, 3 rstk/a, rhstk/a, rv/a, v in de lossenruimte) 3 keer, rv/a, rhstk/a, 3 rstk/a,
rhstk/a, rv/a* 4 keer, sluit met een hv af in de eerste v, hecht af.
Stekenaantal per kant: (12 rstk/a, 8 rhstk/a, 8 rv/a, 5 v, 2‐lossenruimte)

Toer 11: Royal
Hecht aan in een willekeurig hoek‐lossenruimte, 3 l, (stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐
lossenruimte, sla steek over, stk, 2Kstk, 3 stk, (3Kstk 5 stk) 2 keer, 3Kstk, 3 stk, 2Kstk, stk, sla
steek over, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐lossenruimte, sla steek over, stk, 2Kstk, 3 stk,
(3Kstk, 5 stk) 2 keer, 3Kstk, 3 stk, 2Kstk, stk, sla steek over* 3 keer, sluit met een hv in de
bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal per kant: (22 stk, 2 2Kstk, 3 3Kstk, 2‐lossenruimte)
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Toer 12: Cloud Blue
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 3 l, (stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐
lossenruimte, *sla de volgende 2 steken over, stk, 2 rstk/v, 3 stk (2 rstk/v, 5 stk) 2 keer, 2
rstk/v, 3 stk, 2 rstk/v, stk, sla de volgende 2 steken over, (2 stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐
lossenruimte* 4 keer sla de (2 stk, 2 l, 2 stk) van de laatste herhaling over, sluit met een hv in
de bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal per kant: (10 rstk/v, 22 stk, 2‐lossenruimte)

Toer 13: White
Hecht aan in een willekeurig hoek‐lossenruimte, 3 l, (stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐
lossenruimte, *2 stk, dstk in de tweede van de overgeslagen steek van toer 11, 1 l, dstk in
dezelfde steek, sla 1 steek over, 2rstk/v‐samen over de volgende 2 rstk/v, 3 stk, (2rstk/v‐
samen over de volgende 2 rstk/v, 5 stk) 2 keer, 2rstk/v‐samen in de volgende 2 rstk/v, 3 stk,
2rstk/v‐samen over de volgende 2 rstk/v, sla de volgende steek over, dstk in de eerste
overgeslagen steek van toer 11, 1 l, dstk in dezelfde steek, 2 stk, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde
hoek‐lossenruimte* 4 keer, sla de (2 stk, 2 l, 2 stk) van de laatste herhaling over, sluit met
een hv in de bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal per kant:(5 2rstk/v‐samen, 4 dstk, 24 stk, 2 1‐lossenruimtes, 2‐lossenruimte)
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Toer 14: Denim
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 3 l, (stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐
lossenruimte, *sla 1 steek over, 3 stk, sla 1 steek over, dstk popcorn in de overgeslagen steek
van toer 12 tussen de dubbelstokjes van toer 13 zie foto), sla 1 steek over, rv/v om 2rstk/v‐
samen, sla 1 steek over, 6 stk in de volgende steek, sla 1 steek over, rv/v om 2rstk/v‐samen,
(sla de volgende 2 steken over, 6 stk in de volgende steek, sla de volgende 2 steken over,
rv/v om 2rstk/v‐samen) 2 keer, sla 1 steek over, 6 stk in de volgende steek, sla 1 steek over,
rv/v om 2rstk/v‐samen, sla 1 steek over, dstk popcorn in de overgeslagen steek van toer 12
tussen de dubbelstokjes van toer 13 (zie foto), sla 1 steek over, 3 stk, sla 1 steek over, *(2
stk, 2 l, 2 stk) in dezelfde hoek‐lossenruimte*, 4 keer, sla de laatste (2 stk, 2 l, 2 stk) van de
laatste herhaling over, sluit met een hv in de bovenste van de 3 l, hecht af.
Stekenaantal per kant: (2 dstk popcorns, 5 rv/v, 34 stk, 2‐lossenruimte)
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Toer 15: Midnight
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 1 l, *(2 hstk, 2 l, 2 hstk) in de hoek‐
lossenruimte, sla 1 steek over, 3 hstk, hstk popcorn, rhstk/v om popcorn, (hstk popcorn, sla 1
steek over, 4 v, sla 1 steek over) 4 keer, hstk popcorn, rhstk/v om popcorn, hstk popcorn, 3
hstk, sla 1 steek over* 4 keer, sluit met een hv aan in het eerste hstk, hecht af. Opmerking –
behalve de eerste en de laatste popcorn moeten alle andere popcorns gehaakt worden in de
rv/v
Stekenaantal per kant: (2 rhstk/v, 7 hstk popcorns, 10 hstk, 16 v, 2‐lossenruimte)

Toer 16: White
Hecht aan in een willekeurige hoek‐lossenruimte, 1 l, *(2 v, 2 l, 2 v) in de hoek‐lossenruimte,
35 v* 4 keer, hecht met een hv aan in de eerste v, hecht af werk de draadeinden weg.
Stekenaantal per kant: (39 v, 2‐lossenruimte)
Gefeliciteerd, je hebt de Ngaru Moana gemaakt, als je ervoor kiest om jouw prachtige werk te
delen, gebruik dan s.v.p. #ngarumoana. Ik zou graag delen in jouw blijdschap!
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