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Diamond 
Earth 

 

 

Dit patroon is ontworpen voor de 2019 Crotchet A Long CAL,  
 “Friends Around World’ en mag niet worden gereproduceerd, 
doorgegeven van verkocht worden zonder de toestemming van de 
ontwerper. 
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Gebruikte materialen:  

-Garen voor een 5 mm haaknaald (ik gebruikte Scheepjes Colour Crafter 
Veenendaal, je kan ook Zeeman Royal gebruiken)  

-5 mm haaknaald  

 

l losse a.l. achterste lus 

hv halve vaste v.l. voorste lus 

v vaste r/a reliëf achter 

hstk half stokje r/v reliëf voor 

stk stokje dstk dubbel stokje 

2stk-samen 2 stokjes samen   

* * Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keren zoals 
aangegeven. Dit is normaal gesproken een herhaling voor een complete 
kant en kan uit meerdere instructies bestaan. 
 

Totale afmeting: 30 cm in het vierkant.  

 

Nou daar gaan we dan!  
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Toer 1: Begin met een magische 
ring, 1 l (telt niet als een steek), 6 
v, trek het draadeinde vast en 
sluit met een hv in de eerste v. 
  
(6 v)  
  
  
 
 
 

 
  

Toer 2: 1 l (telt niet als een steek), 
2 v in de eerste en volgende 5 v en 
sluit met een hv in de eerste v.  
  
(12 v)  
  

 

Toer 3: 1 l (telt niet als een steek), 
rv/a om de eerste en volgende 11 
v en sluit met een hv in de eerste 
rv/a.  
  
(12 rv/a)  
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Toer 4: 1 l (telt niet als een steek), 
2 v in de eerste en volgende 11 
rv/a en sluit met een hv in de 
eerste v.  
  
(24 v)  
  

  

Toer 5: 1 l (telt niet als een steek), 
rv/a om de eerste en volgende 23 
v en sluit met een hv in de eerste 
rv/a.  
  
(24 rv/a)  
  
 
 
 
 
 

  

Toer 6: 3 l (telt als een steek), 2 
stk, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in de 
volgende steek (hoek), 5 stk*3 
keer, (2 stk, 2 l, 2 stk) in de 
volgende steek, 2 stk, sluit met 
een hv in bovenste van de 3 l. 
 
(20 stk en 4 (2 stk, 2 l, 2 stk) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 5 stk en (2 stk, 2 l, 2 
stk) 
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Toer 7: 3 l (telt als een steek), 4 
stk, *(2 stk, 2 l, 2 stk) in de 
volgende steek (hoek), sla de 
volgende steek over, 8 stk* 3 
keer, (2 stk, 2 l, 2 stk) in de 
volgende steek, sla de volgende 
steek over, 3 stk, sluit met een 
hv in bovenste van de 3 l. 
  
(32 stk en 4 (2 stk, 2 l, 2 stk) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 8 stk en (2 stk, 2 l, 2 
stk) 
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Toer 8: Nu gaan we een 
speciaal vierkant maken in het 
midden van het vierkant. 
 
Deze toer vraagt wat tijd en 
concentratie! 
 
- 1 l (telt niet als een steek), *2 v 
in de ruimte tussen de 4e en 5e 
steek van Toer 7 (dus je moet 
teruggaan naar de laatste ruimte 
tussen het 4e en 5e stk). 
 
-1 l, rstk/v om het volgende stk 
(5e stk van Toer 7). 
 
-1 l, rstk/v om maar onder de 
bovenste lussen van het hoek stk 
van toer 6. 
 
-1 l, v in hoek-lossenruimte van 
Toer 5 tussen het 2e en 3e hoek 
stk van Toer 6. 
 
-1 l, rstk/v om maar onder de 
bovenste lussen van het laatste 
hoek stk van Toer 6. 
 
-1 l, rstk/v om het 4e stk van de 
hoek van Toer 7, hv boven in het 
5e stk van Toer 7, 1 l*. 
 
-herhaal * *4 keer, sluit met een 
hv in de eerste v. 
 
Knip je draad door en hecht af. 
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Toer 9: Hecht aan in een 
willekeurige hoek-lossenruimte  
 
1 l (telt niet als een steek) *(2 v, 2 
l, 2 v) in hoek-lossenruimte, 10 v 
(als je de 10 v haakt, is het logisch 
dat de je ruimte tussen het 4e en 
5e stk van toer 7 overslaat, dit is 
de plek waar je de 2 v in hebt 
gehaakt in toer 8) *4 keer, sluit 
met een hv in de eerste v.  
  
(40 v en 4 (2 v, 2 l, 2 v) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 10 v en (2 v, 2 l, 2 v) 
 

  

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 10: 1 l (telt niet als een 
steek), *(v, 2 l, v) in hoek-
lossenruimte, 14 rhstk/a*4 keer, 
sluit met een hv in de eerste v.  
  
(56 r/hstk/a en 4 (v, 2 l, v) 
hoeksteken) 
  
Elke kant: 14 rhstk/a en (v, 2 l, v) 
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-   

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 11: 1 l (telt niet als een steek), 
*(hstk, 2 l, hstk) in hoek-
lossenruimte, 16 hstk*4 keer, sluit 
met een hv in het eerste hstk.  
  
(64 hstk en 4 (hstk, 2 l, hstk) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 16 hstk en (hstk, 2 l, 
hstk) 

  

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 12: 1 l (telt niet als een steek) 
*(hstk, 2 l, hstk) sla de 
verborgen steek over, 17 
hstk*4 keer, sluit met een hv in 
het eerste hstk. 
  
(68 hstk en 4 (hstk, 2 l, hstk) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 17 hstk en (hstk, 2 l, 
hstk) 
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Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 13: 1 l (telt niet als een steek)  
 
*(v, 2 l, v) in hoek-lossenruimte, 
 
sla de volgende steek over, v, 
(dstk in de ruimte tussen de 
laatste hoek v en het eerste 
Rhstk/a van Toer 10, v in de 
volgende steek van Toer 12) 5 
keer, 

 
 v, (dstk in de ruimte tussen het 
7e en 8e rhstk/a van toer 10, v in 
de volgende steek van Toer 12) 5 
keer, 
 
 v, (dstk in de ruimte tussen het 
laatste rhstk/a en de eerste hoek 
v van Toer 10) 5 keer*4 keer, 
sluit met een hv in de eerste v.  

 
(60 dstk + 72 v en 4 (v, 2 l, v) 
hoeksteken)  
  
Elke kant : 15 dstk + 18 v en (v, 2 
l, v) 

  

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 14: 1 l (telt niet als een 
steek), *(v, 2 l, v) in hoek-
lossenruimte, rhstk/a, (rhstk/a, 
[rhstk/a om het volgende dstk en 
v in een keer] 5 keer) 3 keer, 
rhstk/a*4 keer, sluit met een hv in 
de eerste v.  
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(80 rhstk/a en 4 (v, 2 l, v) 
hoeksteken)  
  
Elke kant : 20 rhstk/a en (v, 2 
l, v) 

  

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 15: 1 l (telt niet als een 
steek), *(v, 2 l, v) in de hoek-
lossenruimte, 22 v* 4 keer, 
sluit met een hv in de eerste v.  
  
(88 v en 4 (v, 2 l, v) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 22 v en (v, 2 l, v) 
 

  

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 16: 1 l (telt niet als een 
steek), *(v, 2 l, v) in hoek-
lossenruimte, 24 rhstk/a* 4 
keer, sluit met een hv in de 
eerste v.  
  
(96 rhstk/a en 4 (v, 2 l, v) 
hoeksteken)  
 
Elke kant: 24 rhstk/a en (v, 2 
l, v) 
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Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 17: 1 l (telt niet als een 
steek), *(hstk, 2 l, hstk) in 
hoek-lossenruimte, sla de 
verborgen steek over, 25 
hstk*4 keer, sluit met een hv 
in het eerste hstk.  
 
Plaats een 
steekmarkeerder in het 
2e, 5e, 8e, 11e, 14e, 17e, 20e, 
23e en 26e hstk, welke 
tussen de 2-
lossenhoekruimtes liggen. 
Dit zal alles veel duidelijker 
maken voor toer 19. 
 
(100 hstk en 4 (hstk, 2 l, hstk) 
hoeksteken)  
 
Elke kant: 25 hstk en (hstk, 2 
l, hstk) 
 
 

  

Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 18: 1 l (telt niet als een 
steek), *(hstk, 2 l, hstk) 27 
hstk* 4 keer, sluit met een hv 
in het eerste hstk. 

  
(108 hstk en 4 (hstk, 2 l, hstk) 
hoeksteken)  
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 Elke kant: 27 hstk en (hstk, 2 
l, hstk) 

  

Hv naar de hoek-
lossenruimte. 
 
Toer 19: 1 l (telt niet als een 
steek),  
*-(hstk, 2 l, hstk) in hoek-
lossenruimte, hstk, rdstk/v 
om de 1e steek met een 
steekmarkeerder van Toer 17, 
sla de volgende steek van Toer 
18 over, 2 hstk, rdstk/v om 
dezelfde 1e steek met een 
steekmarkeerder van Toer 17. 
  
-(rdstk/v in de volgende steek 
met een steekmarkeerder van 
Toer 17, sla de volgende steek 
van Toer 18 over, 2 hstk, 
rdstk/v om dezelfde steek met 
de steekmarkeerder van Toer 
17) 8 keer, hstk*  
 
4 keer, sluit met een hv in het 
eerste hstk. 
  
(72 rdstk/v, 80 hstk en 4 
(hstk, 2 l, hstk) hoeksteken)  
 
Elke kant : 18 rdstk/v, 20 hstk 
en (hstk, 2 l, hstk) 
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Hv naar de hoek-lossenruimte 
 
Toer 20: 1 l (telt niet als een 
steek) , *(hstk, 2 l, hstk) in 
hoek-lossenruimte, hstk in de 
volgende 2 hstk, rstk/v om 
rdst/v, 2 hstk, (r2stk-samen/v 
om de volgende 2 rdstk/v, 2 
hstk) 8 keer, rstk/v om het 
laatste rdstk/v, 2 hstk*4 keer, 
sluit met een hv in het eerste 
hstk.  
  
(8 rstk/v, 32 r2stk-samen/v, 
88 hstk en 4 (hstk, 2 l, hstk) 
hoeksteken)  
 
Elke kant: 2 rstk/v, 8 r2stk-
samen/v, 22 hstk en (hstk, 2 l, 
hstk) 
  

  

Hv naar de hoek-
lossenruimte. 
 
Toer 21: 1 l (telt niet als een 
steek), *(v, 2 l, v), 3 rv/a, rv/a 
om rstk/v, 2 rv/a, (rv/a om 
r2stk-samen/v, 2 rv/a) 8 keer, 
rv/a om rstk/v, 3 rv/a*4 keer, 
sluit met een hv in de eerste v. 
  
(136 rv/a en 4 (v, 2 l, v) 
hoeksteken)  
  
Elke kant: 34 rv/a en (v, 2 l, v) 
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Hv naar de hoek-
lossenruimte.  
 
Toer 22: 1 l (telt niet als een 
steek), *(hstk, 2 l, hstk), 36 
rhstk/v*4 keer, sluit met een 
hv in het eerste hstk. 
 
(144 rhstk/v en 4 (hstk, 2 l, 
hstk) hoeksteken)  
 
Elke kant: 36 rhstk/v en (hstk, 
2 l, hstk) 
  

 

Hv naar de hoek-
lossenruimte. 
 
Toer 23: 1 l (telt niet als een 
steek), *(hstk, 2 l, hstk), 38 
rhstk/v*4 keer, sluit met een 
hv in het eerste hstk. Hecht af 
en werk je draadeinden weg. 
  
(152 rhstk/v en 4 (hstk, 2 l, 
hstk) hoeksteken)  
  
Elke kant: 38 rhstk/v en (hstk, 
2 l, hstk)  
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Ik hoop dat jullie het allemaal leuk hebben gevonden om dit vierkant te 
maken. Het was een grote eer voor mij om deel te nemen. Het was mijn 
eerste vierkant dat ik ooit heb ontworpen en het zal zeker niet mijn 
laatste zijn. 

Als je dit vierkant hebt gevonden zonder de Friends Around the World 
CAL 3 te volgen, kan je alle andere vierkanten die ontworpen zijn voor 
deze CAL vinden door deze link te volgen: https://calcrochetalong.com/ 
.  

Ik zou het heel leuk vinden om jullie versies te zien. Als je Instagram 
gebruikt kan je #brietnablockeel gebruiken of je kan de foto’s posten op 
mijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/Brietna/  

Denk er wel aan dat dit mijn ontwerp en mijn copyright is. Je mag dit 
patroon gebruiken voor jezelf maar kopieer, vermeerder, vertaal of 
publiceer het niet als iets van jou zelf. 

 

Als je verkoopt wat je maakt of je foto’s plaatst van wat je gemaakt hebt 
zou ik het op prijs stellen als je erbij vermeldt waar je het patroon hebt 
gevonden en vermeldt mijn site erbij www.brietna.be .  

Dank jullie en Blessed Be!  

  

 Véronique Blockeel. 

  


