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Boxkleed ‘Zandkust’

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is ontworpen door Sylvia Molenaar | @yarnandgingertea in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 2

Met dit kleed haal je het strand naar de box van jouw kindje. Het boxkleed is versierd met gehaakte sterren die de 
zintuigen op verschillende manieren prikkelen. De sterren zijn gehaakt in spiraaltoeren met de amigurumi techniek. 
Het boxkleed wordt in rijen gehaakt.

Garen 
Durable Cosy Fine, 58% katoen & 42% polyacryl, 50g/105m
Kleur A: 2134 Vintage Green, 7 bollen
Kleur B: 326 Ivory, 7 bollen

Durable Coral, 100% gemerceriseerd katoen, 50g/125m
Kleur C: 2211 Curry, 2 bollen

Haaknaald 
4.5mm voor het kleed (of de naald die nodig is voor de juiste stekenverhouding)
2.5mm voor de zeesterren

Overige materialen 
 - Knisperfolie
 - Pieper
 - Schaar
 - Stekenmarkeerders (eventueel)
 - Stopnaald
 - Vulmateriaal

Gebruikte steken en afkortingen
bobbel 5 stokjes samengehaakt in één steek
l (keer)losse
l-ketting lossenketting
mr magische ring
s steek
samenh samenhaken
v vaste
volg volgende

Stekenproef
Boxkleed: 16s x 20 rijen = 10 x 10 cm

Moeilijkheidsgraad 
Beginner

Afmetingen
Boxkleed: 80 x 80cm
Zeesterren: ongeveer 11cm

Patrooninfo en tips
 - Dit patroon bestaat uit een boxkleed met zeesterren die je op het boxkleed vast kunt maken. Het boxkleed 

wordt in rijen gehaakt. De zeesterren worden in spiraaltoeren met de amigurumi techniek gehaakt. Iedere 
zeester wordt op een andere manier opgevuld, zodat iedere zeester een ander geluid maakt of anders 
aanvoelt. De instructies staan per zeester uitgeschreven. Om het boxkleed een mooie, gelijkmatige uitstraling 
te geven, kun je het na het haken blocken. Lees eerst alle instructies goed door zodat je weet wat je kunt 
verwachten van het patroon.
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Patroon
Boxkleed
Met kleur A
Haak 129l
Rij 1-10: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 11-20: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 21-30: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 31-40: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 41-50: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 51-60: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 61-70: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 71-80: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 81-90: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 91-100: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 101-110: 1l, 1v in elke s.  (129)
Wissel naar kleur B
Rij 111-120: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 121-130: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 131-140: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur A
Rij 141-150: 1l, 1v in elke s. (129)
Wissel naar kleur B
Rij 151-160: 1l, 1v in elke s. (129)

Hecht af en werk de draad weg. Werk tevens alle uiteindes weg. Als het kleed wat opkrult aan de zijkanten, kun je 
het blocken.

Zeester met bobbels
Middenstuk voorkant
Met kleur C
Start met een magische ring.
Toer 1: 5v in mr. (5)
Toer 2: 2v in elke s. (10)
Toer 3: [1v in volg s, 2v in volg s] x5. (15)
Toer 4: [1v in volg 2s, 2v in volg s] x5. (20)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v in volg s] x5. (25)
Toer 6: [1v in volg 4s, 2v in volg s] x5. (30)
Toer 7: [1v in volg 2s, 1 bobbel (5 stokjes samenh in 1s), 1v in volg 2s, 2v in volg s] x5. (35)
Toer 8: [1v in volg 6s, 2v in volg s] x5. (40)
Toer 9: [1v in volg 7s, 2v in volg s] x5. (45)

Hecht af en werk de draad weg.
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Middenstuk achterkant
Met kleur C
Start met een magische ring.
Toer 1: 5v in mr. (5)
Toer 2: 2v in elke s. (10)
Toer 3: [1v in volg s, 2v in volg s] x5. (15)
Toer 4: [1v in volg 2s, 2v in volg s] x5. (20)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v in volg s] x5. (25)
Toer 6: [1v in volg 4s, 2v in volg s] x5. (30)
Toer 7: [1v in volg 5s, 2v in volg s] x5. (35)
Toer 8: [1v in volg 6s, 2v in volg s] x5. (40)
Toer 9: [1v in volg 7s, 2v in volg s] x5. (45)

Hecht NIET af, we gaan meteen door met het haken van de sterpunten.

Plaats de middenstukken op elkaar met de goede kant naar buiten gericht.

Sterpunt 5x
Vul de sterpunten en het middenstuk tijdens het haken stevig op.
Met kleur C
Toer 1: 1v in volg 9s van het achterste middenstuk, 1v in volg 9s van het voorste middenstuk. (18)
Toer 2: 1v in volg 13s, 1 bobbel, 1v in volg 4s. (18)
Toer 3: [1v in volg 4s, 2v samenh] x3. (15)
Toer 4: 1v in elke s. (15)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v samenh] x3. (12)
Toer 6: 1v in volg 10s, 1 bobbel, 1v in volg s. (12)
Toer 7: [1v in volg 2s, 2v samenh] x3. (9)
Toer 8: 1v in elke s. (9)
Toer 9: [1v in volg s, 2v samenh] x3. (6)
Toer 10: 1v in elke s. (6)

Hecht af, vul op en maak het gat dicht. Werk de draad weg.

Hecht in het achterste middenstuk aan in de eerste steek links van de sterpunt die je zojuist hebt gehaakt en laat 
een lange begindraad over. Herhaal bovenstaande instructies. Gebruik de begindraad om het eventuele gat dat 
ontstaat tussen de sterpunten dicht te naaien. 

Nadat je de laatste sterpunt hebt gehaakt werk je de draad nog niet weg. Deze ga je gebruiken om de zeester 
mee aan het kleed te bevestigen. Plaats de bovenste punt van de zeester op rij 56, 24 steken van de linkerzijkant.

Zeester met pieper
Middenstuk 2x
Met kleur C
Start met een magische ring.
Toer 1: 5v in mr. (5)
Toer 2: 2v in elke s. (10)
Toer 3: [1v in volg s, 2v in volg s] x5. (15)
Toer 4: [1v in volg 2s, 2v in volg s] x5. (20)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v in volg s] x5. (25)
Toer 6: [1v in volg 4s, 2v in volg s] x5. (30)
Toer 7: [1v in volg 5s, 2v in volg s] x5. (35)
Toer 8: [1v in volg 6s, 2v in volg s] x5. (40)
Toer 9: [1v in volg 7s, 2v in volg s] x5. (45)

Hecht af en werk de draad weg. Hecht NIET af wanneer je het tweede middenstuk hebt gemaakt. We gaan 
meteen door met het haken van de eerste sterpunt.
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Sterpunt 5x
Vul de sterpunten en het middenstuk tijdens het haken op.
Met kleur C
Toer 1: 1v in volg 9s van het achterste middenstuk, 1v in volg 9s van het voorste middenstuk. (18)
Toer 2: 1v in elke s. (18)
Toer 3: [1v in volg 4s, 2v samenh] x3. (15)
Toer 4: 1v in elke s. (15)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v samenh] x3. (12)
Toer 6: 1v in elke s. (12)
Toer 7: [1v in volg 2s, 2v samenh] x3. (9)
Toer 8: 1v in elke s. (9)
Toer 9: [1v in volg s, 2v samenh] x3. (6)
Toer 10: 1v in elke s. (6)

Hecht af, vul op en maak het gat dicht. Werk de draad weg.

Hecht in het achterste middenstuk aan in de eerste steek links van de sterpunt die je zojuist hebt gehaakt en laat 
een lange begindraad over. Herhaal bovenstaande instructies. Gebruik de begindraad om het eventuele gat dat 
ontstaat tussen de sterpunten dicht te naaien. 

Stop de pieper in de ster nadat je de vierde sterpunt hebt gehaakt. 

Nadat je de laatste sterpunt hebt gehaakt werk je de draad nog niet weg. Deze ga je gebruiken om de zeester 
mee aan het kleed te bevestigen. Plaats de bovenste punt van de zeester op rij 127, 24 steken van de linkerzijkant. 

Zeester met knisperfolie
Middenstuk 2x
Met kleur C
Start met een magische ring.
Toer 1: 5v in mr. (5)
Toer 2: 2v in elke s. (10)
Toer 3: [1v in volg s, 2v in volg s] x5. (15)
Toer 4: [1v in volg 2s, 2v in volg s] x5. (20)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v in volg s] x5. (25)
Toer 6: [1v in volg 4s, 2v in volg s] x5. (30)
Toer 7: [1v in volg 5s, 2v in volg s] x5. (35)
Toer 8: [1v in volg 6s, 2v in volg s] x5. (40)
Toer 9: [1v in volg 7s, 2v in volg s] x5. (45)

Hecht af en werk de draad weg. Hecht NIET af wanneer je het tweede middenstuk hebt gemaakt. We gaan me-
teen door met het haken van de eerste sterpunt.

Sterpunt 5x
Vul de sterpunten en het middenstuk tijdens het haken op met het knisperfolie.
Met kleur C
Toer 1: 1v in volg 9s van het achterste middenstuk, 1v in volg 9s van het voorste middenstuk. (18)
Toer 2: 1v in elke s. (18)
Toer 3: [1v in volg 4s, 2v samenh] x3. (15)
Toer 4: 1v in elke s. (15)
Toer 5: [1v in volg 3s, 2v samenh] x3. (12)
Toer 6: 1v in elke s. (12)
Toer 7: [1v in volg 2s, 2v samenh] x3. (9)
Toer 8: 1v in elke s. (9)
Toer 9: [1v in volg s, 2v samenh] x3. (6)
Toer 10: 1v in elke s. (6)
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Hecht af, vul op en maak het gat dicht. Werk de draad weg.

Hecht in het achterste middenstuk aan in de eerste steek links van de sterpunt die je zojuist hebt gehaakt en laat 
een lange begindraad over. Herhaal bovenstaande instructies. Gebruik de begindraad om het eventuele gat dat ont-
staat tussen de sterpunten dicht te naaien. 

Nadat je de laatste sterpunt hebt gehaakt werk je de draad nog niet weg. Deze ga je gebruiken om de zeester mee 
aan het kleed te bevestigen. Plaats de bovenste punt van de zeester op rij 92, 24 steken van de rechterzijkant. 

Veel haakplezier!

Liefs,
Sylvia


