Afkortingen en symbolen voor het haken
Je hebt een mooi patroon
gevonden, aan de slag dus!
Maar hoe zit dat nu eigenlijk met
die rare symbolen? Of het is een
Amerikaans of Engels patroon.
Geen nood, de oplossing is hier!
In dit overzicht staan de standaard
afkortingen en symbolen.
De basis bestaat eigenlijk maar
uit een aantal steken: losse, halve
vaste, vaste, half stokje, stokje en
dubbel stokje. Met deze steken
kun je vele variaties maken.

Losse (l)

Halve vaste (hv)

Vaste (v)

US - Chain (ch)

US - Slip stitch (sl st)

US - Single crochet (sc)

UK - Chain (ch)

UK - Slip stitch (sl st)

UK - Double crochet (dc)

Verlengde vaste (vv)

Halfstokje (hst)

Stokje (st)

US - Extended single crochet (esc)

US - Half double crochet (hdc)

US - Double crochet (dc)

UK - Extended double crochet (edc)

UK - Half treble crochet (htr)

UK - Treble crochet (tr)

opmerkingen:
uitleg van de steken en symbolen, die
kunnen zomaar afwijken van dit overzicht.

Dubbel stokje (dst)

Drievoudigstokje (ddst)

Voorste lus

US - Treble crochet (tr)

US - Double treble crochet (dtr)

US - Front loop (fl)

UK - Double treble crochet (dtr)

UK - Triple treble crochet (trtr)

UK - Front loop (fl)

Achterste lus

Vaste voorste lus

Vaste in achterste lus

US - Back loop (bl)

US - Front loop double crochet (fldc)

US - Back loop single crochet (blsc)

UK - Back loop (bl)

UK - Front loop treble crochet (fltc)

UK - Back loop double crochet (bldc)
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Vaak staat er bij een patroon ook een

Afkortingen en symbolen voor het haken
Er zijn niet allen symbolen voor
het haken, je hebt ook veel voorkomende termen en afkortingen.
Je vindt ze hieronder.
Achterste lus

Back Loop (bl)

Afhechten

Fasten of /

Stokje in voorste lus

Stokje in achterste lus

Reliefstokje voor (rstv)

US - Front loop double crochet (fldc)

US - Back loop double crochet (bldc)

US - Front-Post double crochet (fpdc)

UK - Front loop treble crochet (fltc)

UK - Back loop double crochet (bltc)

UK - FrontPost treble crochet (fptr)

Finish off / Cast
off
Cluster / Nop

Cluster stitch
(cs)

Draad

Yarn

Eindig met

End with

Ga verder

Continue

Goede kant

Right Side (RS)

Haaknaald

Crochet hook

Herhaal vanaf *...*

Repeat from

Reliefstokje achter (rsta)

2 vasten samen haken (2v smh)

3 vasten samen haken (3v smh)

US - Back-Post double crochet (bpdc)

US - Single crochet 2 together (sc2tog)

US - Single crochet 3 together (sc3tog)

UK - Back-Post treble crochet (bptr)

UK - Double crochet 2 together (dc2tog)

UK - Double crochet 3 together (dc3tog)

2 stokjes samen haken (2st smh)

3 stokjes samen haken (3st smh)

2 vasten inzelfde steek

US - Double crochet 2 together (dc2tog)

US - Double crochet 3 together (dc3tog)

US - Single crochet in same stitch (2sc)

UK - Treble crochet 2 together (tr2tog)

UK - Treble crochet 3 together (tr3tog)

UK - Double crochet in same stitch (2dc)

*...*
Ketting van lossen

Make a chain

Laatste

Last

Losse

Chain

Lus

Loop

Maak een ring

Join into ring

Magische ring

Magic ring /
Magic loop

Meerderen (meerd)

Increase (inc)

Moes

Puff stitch (puff
st)

3 vasten inzelfde steek

2 stokjes in zelfde steek

3 stokjes in zelfde steek

US - 3 single crochet in same stitch (3sc)

US - Double crochet in same stitch (2dc)

US - 3 double crochet in same stitch (3dc)

UK - 3 double crochet in same stitch (3dc)

UK - Treble crochet in same stitch (2tr)

UK - 3 treble crochet in same stitch (3tr)
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Minderen (mind)

Decrease (dc)

Omslaan (omsl)

Yarn over (yo)

Opvullen

Stuff

Overslaan

Skip / Miss

Moes

Cluster / Nop

Popcorn / Kopje

Popcorn / Kopje

Popcorn (pc)

US - Puff stitch (puff st)

US - Cluster stitch (cs)

US - Popcorn (pc)

Rondom

Around

UK - Puff stitch (puff st)

UK - Cluster stitch (cs)

UK - Popcorn (pc)

Ruimte

Space (sp)

Ruimte tussen steken Chain Space
(ch sp)
Samen

Together (tog)

Samenvoegen

Join

Steek

Stitch (st)

Gekruiste stokjes

V-steek

Picot van 3 lossen

Streng

Strand

US - Crossed double crochet

US - V-stitch (V-st)

US - 3 chain picot

Toer

Round / Row

UK - Crossed treble crochet

UK - V-stitch (V-st)

UK - 3 chain picot

(rnd)
V-steek

V-stitch (V-st)

Verkeerde kant

Wrong Side
(WS)

Volgende

Next

Voorste lus

Front Loop (fl)

Picot van 4 lossen

Picot van 5 lossen

Werk omkeren

Turn / Turn

US - 4 chain picot

US - 5 chain picot

work around

UK - 4 chain picot

UK - 5 chain picot

