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Egyptian Star Flower Krukje 
Wat heb je nodig? 
Garen: 1 bolletje van 5 kleuren Scheepjes Catona Denim.  

Kleur E mag geskipt worden, we hebben alleen maar een klein 

beetje nodig. 

Kleur A: roze 135 

Kleur B: beige 102 

Kleur C: blauw 153 

Kleur D: geel 120 

Kleur E: bruin 172 

Een klein krukje van de Action, Xenos of Leen Bakker. Het 

krukje is 28cm across and 90cm rond, en 13cm hoog (de 

zitting, zonder pootjes) 

Haaknaald: 3mm 

Schaar 

Steken 
MR - Magische Ring 

L – Losse 

HV –Halve Vaste 

HST – Half Stokje 

MEERD – Meerderen: 2 halve stokjes in een steek 

MIN – Minderen – Samengehaakt half stokje 

HER – Herhalen 

ST – Steek 

3LHS – Half stokje door de “derde” lus.  Vind een goede omschrijving hier. 

 

http://www.xenos.nl/poefen-en-krukjes
http://www.leenbakker.nl/banken-en-stoelen/krukjes
http://crochetkitten.blogspot.nl/2012/11/crochet-stockinette.html
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Notes 
Dit ontwerp maakt gebruik van de “tapestry haken” methode.  Dit bedoeling is dat wij twee 

garens in één ronde gebruiken. Wij zullen met één kleur haken, en de andere zullen we in de 

steken stoppen.  Wij sluiten iedere ronde met een halve vaste en 2 losse. 

Ik schrijf de instructies op de volgende manier als afkortingen:  A-HSTx2 betekent met kleur A, 

haak 1 half stokje door de volgende 2 steken.  B-MEERD betekent met kleur B haak 2 half 

stokjes door dezelfde steek. 

Dit ontwerp gebruikt een herhaling van 10 steken.  Dit betekent dat iedere ronde met 10 steken 

groeit. Als je instructies met sterren ziet (*….*) betekent het dat we de instructies gaan herhalen.  

Bijvoorbeeld:  *MEERD in de volgende ST, HSx2* 9x.  Dit betekent dat we de instructies tussen 

de sterren 9 keer herhalen. 
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Krukje 
1. Met Kleur A, maak een MR, L1, HSx9, sluit met een HV, L2.  

2. A-2HS (meerderen) door iedere steek, sluit met een HV, L2.  

3. A-MEERD, 1HS in de volgende.  HER 9x, sluit met een HV.  Knip garen af. 

4.  Wissel naar kleur B, L2, *MEERD in de volgende, HS in 

de volgende 2 steken.* HER 9x, maar in de allerlaatste 

herhaling, alleen HS in 1 steek.  De laatste steek van de 

ronde is de losse van het begin van de ronde. HV door 

de bovenste lus van de L2, knip garen af. 

5. Wissel naar kleur C, *MEERD in de volgende, HS in de 

volgende 3 steken.* HER maar in de allerlaatste 

herhaling, alleen HS in 1 steek.  De laatste steek van de 

ronde is de losse van het begin van de ronde. HV door 

de bovenste lus van de L2, knip garen af. 

6. Wissel naar kleur D, *MEERD in de volgende, HS in de volgende 4 steken.* HER 9x 

maar in de allerlaatste herhaling, alleen HS in 1 steek.  De laatste steek van de ronde is 

de losse van het begin van de ronde. HV door de bovenste lus van de L2, knip garen af. 

7. D-* MEERD in de volgende, HS in de volgende 5 steken.* HER 9x maar in de allerlaatste 

herhaling, alleen HS in 1 steek.  De laatste steek van de ronde is de losse van het begin 

van de ronde. HV door de bovenste lus van de L2, knip garen af. 

8. Wissel naar kleur E, *MEERD in de volgende, HS in de volgende 6 steken.* HER 9x 

maar in de allerlaatste herhaling, alleen HS in 1 steek.  De laatste steek van de ronde is 

de losse van het begin van de ronde. HV door de bovenste lus van de L2, knip garen af.  

9. Wissel naar kleur A, *MEERD in de volgende, HS in de volgende 7 steken.* HER 9x 

maar in de allerlaatste herhaling, alleen HS in 1 steek.  De laatste steek van de ronde is 

de losse van het begin van de ronde. HV door de bovenste lus van de L2, knip garen af.  

10. Note:  Nu gaan we verder met kleur B als hoofdkleur. Met kleur A maken wij de 

bloemblaadjes. Stop kleur A in de steken van kleur B voor het “tapestry effect.” 

10. Wissel naar kleur B, L2, and HS in de volgende 6 steken. Meerder met kleur A in de 

volgende steek. *B-HSx8, A-MEERD.* HER 8x, B-HSx2, Sluit met een HV, L2. 

11. B-MEERD, HSx4, A-HS, B-HS, A-HS, *B-HSx2, MEERD, HSx4, A-HS, B-HS, A-HS.* 

HER 8x, B-HS, Sluit met een HV, L2. 
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12. B-HSx4, MEERD, A-HS, B-HSx2, A-HS, *B-HSx6, MEERD, A-HS, B-HSx2, A-HS.* HER 

8x, B-HS, Sluit met een HV, L2. 

13. B-HSx2, MEERD, HSx3, A-HS, B-HSx3, A-HS, *B-HS, x 3, MEERD, HSx3, A-HS, B-

HSx3, A-HS.* HER 8x, B-HS, Sluit met een HV, L2. 

Nu gaan we de blaadjes vormen. Haak iedere meerdere voordat we wisselen naar kleur 

A voor de tweede keer. 

 

14. B-HS, A-HS, B-HSx3, MEERD, A-HS, *B-HSx7, A-HS, B-HSx3, A-HS.* HER 8x, B-HS, 

Sluit met een HV, L2. 

15. B-HSx5, A-HS, B-HSx5, MEERD, A-HS, *B-HSx6, A-HS, B-HSx5, MEERD, A-HS.* HER 

8x, B-HS, Sluit met een HV, L2. 

16. B-HSx4, A-HS, B-HSx7, MEERD A-HS, *B-HSx5 A-HS, B-HSx7, MEERD.* HER 8x Sluit 

met een HV, L2. 

17. B-HSx2, A-HS, B-HSx9, MEERD, A-HS, *B-HS x4 H-HS, B-HSx9, MEERD.* HER 8x 

Sluit met een HV. 

18. Ineens vinden wij weinig ruimte om met kleur B te beginnen.  Begin in plaats daarvan 

met kleur A. 

Met kleur A, haak L2 als begin in de A-HS steek van de laatste ronde. Wissel zometeen 

naar kleur B – als een extra losse in de ketting. 
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B-HSx11, MEERD, A-HS, B-HSx3, A-HS, *B-HSx11, MEERD, A-HS, B-HSx3, A-HS.* 

HER 8x, maar in plaats van de laatste A-HS, maak gebruik van kleur A to HV in de 

eerste steek van de ronde (de losse).  L2, wissel naar kleur B. 

19. *B-HSx13, MEERD, A-HS, B-HSx2, A-HS.* HER 9x, wissel naar kleur A, sluit met een 

HV. L2, wissel naar kleur B. 

20. *B-HSx15, MEERD, A-HSx3.* HER 9x, maar in de allerlaatste herhaling moet alleen 2x 

A-HS en de allerlaatste steek is een HV om te sluiten. 

21. Begin met kleur B, L2, HSx17, MEERD, A-HSx2, *B-HSx17, MEERD, A-HSx2.* HER 8x, 

sluit met een HV, knip garen af. 

22. Wissel naar kleur C, overal. 

L2, *MEERD, HSx20.* HER 9x,  maar in de allerlaatste herhaling HSx19, sluit daarna 

met een HV.  HV in 3e lus (aan de achterzijde) van de HS, L2.  De volgende ronde haak 

je alleen in de 3e lus om een naad te creëren. 

 

23. HSx219 (de laatste L2 van de vorige ronde telt als de eerste steek van deze ronde) in de 

3e lus, sluit met een HV, L2. 

24. Met een gewone HS, HSx219, sluit met een HV.  Knip garen af. 

25. Nu gaan we de driehoekjes maken, met kleuren A en D.  Wissel naar kleur A in de steek 

boven op een puntje van een van de bloemblaadjes.  L2, wissel direct naar kleur D.  D-

HSx21, *A-HS, D-HSx21.* HER 8x, sluit met een HV, wissel naar kleur A, L2. 

26. Om de driehoekjes te maken, gaan we eerst meerderen met kleur A, en direct wisselen 

naar kleur D en minderen in de eerstvolgende steek. A-MEERD, D-MIN, HSx19, *A-HS, 

MEERD, D-MIN, HSx19.* HER 8x, sluit met een HV, L2. 
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27. A-HSx2, MEERD, D-MIN, HSx17, *A-HSx3, MEERD, D-MIN, HSx17.* HER 8x, sluit met 

een HV, L2. 

28. A-HSx4, MEERD, D-MIN, HSx15, *A-HSx5, MEERD, D-MIN, HSx15.* HER 8x, sluit met 

een HV, L2 

29. Rondes  29-34, herhaal het meerderen/minderen patroon.  Kleur A moet toenemen door 

2 steken in elk driehoekje, en de kleur D driehoekjes moeten minderen met 2. 

35. A-HSx18, MEERD, D-MIN, *A-HSx19, MEERD, D-MIN.* HER 8x, sluit met een HV, knip 

garen af. 

36. Wissel overal naar kleur C, L2, HSx219, sluit met een HV, L2. 

37. HSXx19, sluit met een HV, knip garen af.. 

38. Wissel naar Kleur B anywhere, L2, HSx219, sluit met een HV, L2. 

39. HSXx19, sluit met een HV, knip garen af.. 

40. Wissel naar kleur E overal, L2, HSx219, sluit met een HV, knip garen af.. 

41. Wissel naar kleur D overal, L2, HSx219, sluit met een HV, knip garen af.. 

Wissel naar kleur A, L2, HSx219, sluit met een HV. .  .  HV in 3e lus (aan de achterzijde) 

van de HS, L2.  De volgende ronde haak je alleen in de 3e lus om de tweede naad te 

creëren. 

Wij maken ook de vorm van de hoes, en gaan minderen. 
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42. *MIN, HSx21.* HER 9x, maar in de allerlaatste herhaling, HSx20. Sluit met een HV, L2. 

43. *MIN, HSx21.* HER 9x maar in de allerlaatste herhaling, HSx19. Sluit met een HV, knip 

garen af.  Laat een touw van ongeveer een meter hangen. 

 

Vlecht het touw door iedere 5 lussen van de laatste ronde.  Trek het nog niet strak maar 

leg eerst de cover op de kruk. nu kun je beginnen met strak trekken.  Trek niet aan het 

einde, maar werk langzaam je weg rond de kruk vanaf het startpunt, want als je te hard 

trekt heb je kans dat het garen breekt!  Als het strak zit knoop je het af en werk je de 

uiteinden weg. Als je wilt kun je het dichtnaaien, maar ik wil graag de cover eraf kunnen 

halen om deze te wassen. 

En, klaar! 
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prior written permission of the publisher, except in the case noncommercial uses permitted by copyright 

law. For permission requests, write to the publisher at nerissa.muijs@gmail.com. 

It is permissible to sell items that made using this design (or any other Miss Neriss designs), but it is 

forbidden to mass-produce items.  Please do credit (via backlink or a tagged image on Social Media) 

missneriHV.com.  Without express permission from the publisher, it is not possible to assemble and sell 

kits from any Miss Neriss design. 

If unclear on the rules surrounding copyright (although the rules do vary slightly country to country, but the 

general principle is the same), do read this Copyright Notice produced by the Intellectual Property Office 

of the UK. 

Thank you for your understanding, and happy crocheting! 

mailto:nerissa.muijs@gmail.com
http://missneriss.com/2015/04/30/peek-a-boo-wrap-pattern/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/399646/Copyright_Notice_4-2015.pdf

