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MOOGLY CAL 2015 – 15: Cupcake Celebration 

Square 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 
 

Dit patroon is onderdeel van de Crochet Along van Moogly (www.mooglyblog.com) van 2015. 

Dit patroon is eigendom van Jenny van www.acorntreecreations.com. Alle rechten behoren haar toe.  

Dit patroon is vertaald en geplaatst met toestemming van de auteur.  

 

 

AFMETING: 30 cm (12 inch) wanneer het vierkant gemaakt wordt met onderstaande stekenproef:  

GAREN: worsted of aran weight – haaknaald 5,5mm (voor een vierkant van ongeveer 12 inch)  

STEKENPROEF: 3 inch (7,6 cm) na TOER 3.  

 

GEBRUIKTE STEKEN:  

l = losse 

hv = halve vaste  

v = vaste 

(d)st = (dubbel) stokje 

 

* … * of [ … ] = herhaling 
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SPECIALE STEKEN: 

Cupcake Basis (CupB) = 5 st in een 2l- of 3l-ruimte.  

Eerste Cupcake Top (1ste CupT) =2l, maak een omslag, steek de naald in de volgende steek, haal een 

lus op (3 lussen op je naald), maak een omslag, haal de naald door 2 lussen (2 lussen op je naald). 

Maak een omslag, steek in de volgende steek, haal een lus op (4 lussen op je naald), maak een 

omslag, haal de naald door 2 lussen (3 lussen op je naald). Maak een omslag, steek de naald in de 

volgende steek, haal een lus op (5 lussen op je naald), maak een omslag, haal de naald door 2 lussen 

(4 lussen op je naald). Maak een omslag, steek de naald in de volgende steek, haal een lus op (6 

lussen op je naald), maak een omslag, haal de naald door 2 lussen (5 lussen op je naald). Maak een 

omslag, haal de naald door alle 5 de lussen op je naald. Sluit met een hv.  

Eigenlijk is deze steek niet anders dan 5 stokjes samenhaken, maar dan met 2 l aan het begin.  

Cupcake Top (CupT) = 5 stokjes samenhaken over de 5 steken van de CupB steek eronder, dus: 

maak een omslag, steek de naald in de volgende steek, haal een lus op (3 lussen op je naald), maak 

een omslag, haal de naald door 2 lussen (2 lussen op je naald). Maak een omslag, steek in de 

volgende steek, haal een lus op (4 lussen op je naald), maak een omslag, haal de naald door 2 lussen 

(3 lussen op je naald). Maak een omslag, steek de naald in de volgende steek, haal een lus op (5 

lussen op je naald), maak een omslag, haal de naald door 2 lussen (4 lussen op je naald). Maak een 

omslag, steek de naald in de volgende steek, haal een lus op (6 lussen op je naald), maak een 

omslag, haal de naald door 2 lussen (5 lussen op je naald). Maak een omslag, steek de naald in de 

volgende steek, haal een lus op (7 lussen op je naald), maak een omslag, haal de naald door 2 lussen 

(6 lussen op je naald). Maak een omslag, haal de naald door alle 6 de lussen. Sluit met een hv.  

 

PATROON:  

TOER 1: Met kleur A. Maak een magische ring. 3 l (telt as eerste st), 2 st, *2 l, 3 st*, herhaal van * tot * 

nog 2x, 2 l. Sluit met een hv (12 st, 4 2l-ruimtes) 

TOER 2: 1 l (telt als eerste v), 1 v in de volgende 2 steken, [1 v, 2l, 1 v] in de volgende 2l-ruimte, *1 v 

in de volgende 3 steken, [1 v, 2 l, 1 v] in de volgende 2l-ruimte*, herhaal van * tot * nog 2x. Sluit met 

een hv. (20 v, 4 2l-ruimtes) 

TOER 3: 5 l (telt als eerste st + 2l), sla de volgende steek over, 1 st, 2 l, sla de volgende steek over, [2 

st, 2 l, 2 st] in de volgende 2l-ruimte, *2 l, sla de volgende steek over, 1 st, 2 l, sla de volgende steek 

over, 1 st , 2 l, sla de volgende steek over, [2 st, 2 l, 2 st] in de volgende 2l-ruimte*, herhaal van * tot * 

nog 2x, 2 l. Sluit de toer met een hv in de de bovenste van de 5l. (24 st, 16 2l-ruimtes) 

TOER 4: Hecht aan met kleur B in een 2l-ruimte in de hoek. 3l (telt als eerste st van de CupB), werk 

verder 1 CupB af (met nog 4 st). 2 l, sla de steken tot aan de volgende hoek over en haak 1 CupB in 

de 2l-ruimte van de hoek. *2 l, sla de steken over tot aan de MIDDENSTE 2l-ruimte van de volgende 

zijde en haak 1 CupB. 2 l, sla de steken over tot aan de 2l-ruimte in de hoek en haak 1 CupB*, herhaal 

van * tot * nog 2x, 2 l. Sluit de toer met een hv. (8 CupB, 8 2l-ruimtes) 

TOER 5: Hecht aan met kleur C. 1 1ste CupT over de 5 st van de eerste CupB van de vorige toer. *8 l, 

1 CupT over de volgende CupB (van de vorige toer).* Herhaal van * tot * nog 6x. 8 l. Sluit de toer met 

een hv in de bovenste l van de 1ste CupT. (1 1ste CupT, 7 CupT, 8 l-ruimtes) 

Je werkt lijkt nu meer cirkelvormig dan vierkant, dit is normaal.  

TOER 6: Hecht aan met kleur A in de hv van één van de cakejes in een hoek (NIET die in het 

midden). [3 l, (telt als eerste st), 1 st, 2 l, 2 st] in dezelfde hv bovenaan de cupcake. 5 dst in de 

volgende l-ruimte over de 8l van TOER 5 én de 2l-ruimte van TOER 4. *1 v in de bovenkant van de 
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volgende cupcake, 5 dst over de l-ruimtes (net zoals voorheen). [2 st, 2 l, 2 st] in de hv van de 

volgende cupcake, 5 dst over de volgende l-ruimtes*, herhaal van * tot * nog 2x. 1 v in de bovenzijde 

van de volgende cupcake, 5 dst over de volgende l-ruimtes. Sluit de toer met een hv in de bovenste 

van de 3l.  

TOER 7: Hecht aan met kleur B in een 2l-ruimte in de hoek. [1 l (telt als eerste v), 1 v, 2 l, 2 v] in de 2l-

ruimte, sla het eerste stokje na de hoek over, 1 v in de volgende 14 steken. *[2 v, 2 l, 2 v] in de 

volgende 2l-ruimte, sla de eerste steek over, 1 v in de volgende 14 steken*, herhaal van * tot * nog 2x. 

Sluit de toer met een hv (72 v, 4 2l-ruimtes) 

TOER 8: Hecht aan met kleur C in eender welke 2l-ruimte. [1 l (telt als eerste v), 1 v, 2 l, 2 v] in 

dezelfde 2l-ruimte. Sla de eerste v over, 1 v in de volgende 17 steken. *[2 v, 2 l, 2 v] in de volgende 2l-

ruimte, sla de volgende steek over, 1 v in de volgende 17 steken*, herhaal van * tot * nog 2x. Sluit de 

toer met een hv (84 v, 4 2l-ruimtes) 

TOER 9: Hecht aan met kleur A in eender welke 2l-ruimte. [3 l (telt als eerste st), 1 st, 2 l, 2 st] in 

dezelfde 2l-ruimte. 3 l, sla 3 steken over, [1 st in de volgende 3 steken, 3 l, sla 3 steken over] x3. *[2 

st, 2 l, 2 st] in de volgende 2l-ruimte, [3 l, sla 3 steken over, 1 st in de volgende 3 steken] x3. 3 l.* 

Herhaal van * tot * nog 2x. (52 st, 4 2l-ruimtes, 16 3l-ruimtes) 

TOER 10: Hecht aan met kleur B in eender welke 2l-ruimte in een hoek. 3 l (telt als eerste steek), 

haak 1 CupB af in dezelfde hoek (mbv nog 4 stokjes). *[2 l, 5 st in de volgende 3l-ruimte] x4, 2 l, 5 st in 

de 2l-ruimte in de hoek*, herhaal van * tot * nog 3x. 2 l. Sluit de toer met een hv. (20 CupB, 20 2l-

ruimtes) 

TOER 11: Hecht aan met kleur B in de eerste st van eender welke CupB in de hoek. 1 CupT over de 

cupcake basis. *8 l, 1 CupT over de volgende CupB*, herhaal van * tot * voor volgende 19 CupB.  

TOER 12: Hecht aan met kleur C in de bovenste van een cupcake in de hoek. [3 l (telt als eerste v + 2 

l), 1 v] in dezelfde steek *4 dst in de volgende l-ruimte (over de 2l-ruimte én de 8l-ruimte van de toeren 

eronder. [1 v in de hv bovenaan de volgende cupcake, 5 dst over de volgende l-ruimte] x3. 1 v 

bovenaan de volgende cupcake, 4 dst in de l-ruimte. [1 v, 2 l, 1 v] in de hv bovenaan de volgende 

cupcake*, herhaal van * tot * nog 3x.  

TOER 13: Hecht aan met kleur B in eender welke 2l-ruimte. [1 l (telt als eerste v), 2 l, 1 v] in de 2l-

ruimte. 1 v in de volgende 29 steken. *[1 v, 1 l, 1 v] in de volgende 2l-ruimte. 1 v in de volgende 29 

steken*, herhaal van * tot * nog 2x. Sluit de toer met een hv. (124v, 4 2l-ruimtes) 

TOER 14: Hecht aan met kleur C in eender welke 2l-ruimte. [1 l (telt als eerste v), 2 l, 1 v] in de 2l-

ruimte. 1 v in de volgende 31 steken. *[1 v, 1 l, 1 v] in de volgende 2l-ruimte. 1 v in de volgende 31 

steken*, herhaal van * tot * nog 2x. Sluit de toer met een hv. (132 v, 4 2l-ruimtes) 

TOER 15: Hecht aan met kleur E in eender welke 2l-ruimte. [1 l (telt als eerste v), 2 l, 1 v] in de 2l-

ruimte. 1 v in de volgende 33 steken. *[1 v, 1 l, 1 v] in de volgende 2l-ruimte. 1 v in de volgende 33 

steken*, herhaal van * tot * nog 2x. Sluit de toer met een hv. (140 v, 4 2l-ruimtes) 
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OPTIONEEL: KERSEN 

Knip een lange draad af van kleur E (kersenrood), en haal die dubbel door een maasnaald.  

Met de verkeerde kant naar boven, steek je naald in de hv aan de bovenkant van één van de 

cupcakes (van de binnenste rij). Maak een steekje door terug te komen langs de ruimte boven de hv 

(er is een soort V-vorm tussen 2 st in kleur A). Maak een knoopje aan de achterkant, om de draad te 

fixeren. Maak nogmaals een steekje (zoals de vorige) om de kers af te werken. Steek nu doorheen de 

achterzijde van de kers om de draad vast te zetten. Nu laat je de draad naar de volgende cupcake 

lopen (langs de achterzijde van je vierkant), zodanig, dat deze niet zichtbaar is aan de voorzijde. Kijk 

hiervoor naar de videotutorial en de foto’s.  

Maak nu een tweede kersje, net zoals de vorige, in de volgende cupcake. Hierbij is het belangrijk dat 

de draad tussen 2 cupcakes niet te strak wordt getrokken. Doe dit voor alle cupcakes van deze rij. Zet 

daarna de draad heel goed vast.  

Herhaal voor de volgende rij cupcakes.  

 

OPTIONEEL: Cupcake applique voor het midden van de square. 

TOER 1: Met kleur B. 5 l, 1 st in de 3de l vanaf de naald (telt als eerste st), 2 st in de volgende l, 2 st in 

de laatste l (5 st).  

TOER 2: Hecht een nieuwe kleur aan in de meest rechtse (of linkse, voor de linkshandigen) steek. 

Maak een 1ste CupT steek. Hecht af.  

 

 

Kijk op www.hethaakbeest.be/blog voor de andere patronen van de Moogly CROCHET ALONG 

2015! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten van het patroon voorbehouden aan A Corn Tree Creations -  

http://www.acorntreecreations.com 
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