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MEADOW STAR – DEEL 1 
DESIGN DOOR MARJOLEIN KOOIMAN 

IN SAMENWERKING MET ANNEMIEK BAZEN  

 

 

 

VIDEO ’S  GEMAAKT DOOR  
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In dit patroon maak ik gebruik van kleurenschema;s met nummers. Elk nummer staat voor 1 of 2 
kleuren. Op de laatste pagina’s vind je de kleurenschema’s voor dit deel, welke je per ronde kunt 
in kleuren. 

 

Kleur 

letter 

Mijin keuze Annemiek’s keuze Je eigen keuze 

A Lila Licht blauw  

B Paars  Donker blauw  

C Licht groen Licht groen  

D Groen Donker groen  

E Zalm  Creme  

F Donker zalm Licht bruin  

G Off white Wit  

In het volgende schema staat welke nummer welke kleur(en) gebruikt. 

 

Nummer in 
het schema 

kleur letter 

1 A+G 

2 A 

3 A+B 

4 B 

5 C+G 

6 C 

7 C+D 

8 D 

9 E+G 

10 E 

11 E+F 

12 F 

13 G 

 

Wanneer er 2 letters worden gebruikt moet je van kleur wisselen zoals uitgelegd in ronde 1. 

Je werkt in rondes. Het handigste is om op de top te beginnen en steeds langs 1 kant te werken. 
Het is handig om de draadjes weg te werken als je 1 kant af hebt, zeker als de rondes wat groter 
worden en meer dan 1 kleur gebruiken zoals in de laatste 2 rondes van dit deel. 

Je vind op de laatste vindt de schema’s op de laatste pagina. We beginnen in het midden met 
kleur 13. 
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PATROON 

MIDDELSTE VIERKANTJE 

Maak 11 lossen in kleur 13 en maak het blokje zoals aangegeven in het introductie bestand   

Maak het complete vierkantje maar hecht de draad niet af!  

 

RONDE 1:  

Maak 5 lossen met kleur 1. Dit is de eerste ronde waarin we kleur gaan 
wisselen. Werk verder zoals in de introductie, ECHTER wissel van kleur 
zoals hieronder beschreven. 

 

 

 

 

TIP  

Er zijn meerdere manieren op de verbinding te maken. Ik maakte mijn 
verbinding aan de achterzijde. 

Om een verbinding aan de achterzijde te maken, steek je je naald in het 
verticale draadje vlak achter de kantsteek. Wanneer je een tussen 
vierkantje maakt doe je dit ook bij het opnemen van de lussen. 

Wanneer je de laatste afsluitsteek maakt ga je onder beide draadjes op 
de top van het naastgelegen vierkantje, dus niet aan de achterzijde. En maak de afsluit knoop 

Youtube link: 

Rechtshandig:  https://youtu.be/wQmUaKU5aps 

Linkshandig: https://youtu.be/6FFFblfHy3s 
  

https://youtu.be/wQmUaKU5aps
https://youtu.be/6FFFblfHy3s
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KLEUR WISSELEN 

Maak 5 lossen in de eerste kleur (dit is de kleur waarmee je bent geëindigd –in ronde 1met kleur 
G ). Neem de steken voor de basistoer op (6 lussen op de naald). Laat de eerste kleur hangen. 
Neem de 2de kleur (kleur A in ronde 1), Steek je naald in voor de verbindingssteek (en onder de 
loshangende draad van kleur 1), en neem de 2de kleur op de naald en haal een lus op met de 2de 
kleur. 

Maak de teruggaande toer en de heengaande toer met kleur 2. Laat de draad weer los en pak 
kleur 1 weer op. 

Steek je naald in voor de verbindingslus, ga onder de 2de kleur door en neem een lus op in kleur 
1, maak de teruggaande en heengannde toer. 

Maak 5 toeren  en wissel elke toer van kleur zoals hierboven beschreven en maak de afsluittoer 
in kleur 2. 

Maak alle 4 de vierkantjes, hecht af en werk de draadjes weg.  

Opmerking: als je de 2 kleurige vierkantjes maakt begin dan steeds met de kleur van de 
afsluittoer van het vierkantje eronder, tenzij er anders staat aangegeven. Je begint in een 1 ronde 
steeds met dezelfde kleur. 

 

TIP 

Wanneer je met 2 kleuren werkt kunnen je draden in elkaar 
draaien. Maar met een klein beetje aandacht hoeft dat niet. Dit is 
hoe ik het doe: 

Zorg ervoor dat je bollen een stukje uit elkaar liggen. Ik zorg 
ervoor dat degene die dichtbij me ligt boven blijft. Wanneer je de 
verbinding maakt en onder de andere kleur door gaat en een lus 
op neemt lijkt het alsof de draden in de knoop lijken te raken, LET 
DAAR NIET OP! Dat gebeurt niet. 

 

 

RONDE 2: KLEUR A  

Werk zoals aangegeven in de introductie. 

 

YouTube link 

https://youtu.be/8bx_EY6qlXI 

 
  

https://youtu.be/8bx_EY6qlXI
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RONDE 3: KLEUR A+B 

Wanneer je een tussen-vierkantje maakt met 2 kleuren, dan kun je 
de 2de kleur meenemen naar de andere kant door gebruik te maken 
van de hieronder beschreven techniek: 

  

Onder/Over Techniek: 

Voor de laatste verbinding wissel je van kleur en maak je de 
afsluitknoop, trek die strak. Steek je naald in voor het ophalen van 
de eerste lus, ga onder de 2de kleur door en haal een lus op. Steek je 
naald in voor de 2de lus maar ga nu over de draad van de 2de kleur 
heen en haal een lus op. Herhaal dit totdat je 6 lussen op de naald hebt en maak de verbinding. 

Youtube link: 

https://youtu.be/Amb8hPKgEZU 

 

TIP 

Met deze techniek kun je ook meteen je draadjes wegwerken als je nieuwe lussen opneemt. Het 
bespaart je enorm veel tijd. 

Je kan dit ook doen aan de zijkant als je de verbinding maakt -  ga dan ieder keer onder de draad 
door.  

 
  

https://youtu.be/Amb8hPKgEZU
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RONDE 4, 5 & 6: VOLG HET SCHEMA.  

Wanner je met 2 kleuren werkt, moet je opletten 
met welke kleur je begint. Kijk hiervoor naar de 
afsluittoer van het onderliggende vierkantje.  

HET EERSTE VIERKANTJE IS LEIDEND VOOR DE 
GEHELE RONDE!  Anders krijg je een iets andere 
kleur in dezelfde ronde, dat vind ik niet mooi. 

 

Voor dit deel start je met de volgende kleuren: 

 

Round  Nr  Color  Start 
with 

START 13 G G  

1 1 A+G G 

2 2 A  

3 3 A+B A 

4 4 B  

5 2 A  

 8 D  

6 2 A  

 8 D  
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