
Vertaald door Jeannette Kemp 

Nederlands vertaling mag niet gedeeld worden, en  blijft eigendom van:  
https://www.facebook.com/groups/Creaties/ 

YARN utopia By Nadia Fuad  

1 Meermin staart deken—3 maten (Small: kind, Medium: Teenager, Large: 

volwassen)  

Ontwerp van  Nadia Fuad  

 
 

Vragen? Email : nadiafdeane@yahoo.com  

Zet dan  “Mermaid Afghan” in onderwerp regel  

U mag het product verkopen, maar verwijs dan alstublieft naar mijn  Etsy 

Shop (YARNutopia).  

Maar het patroon mag niet gekopieerd of gepost worden als uw eigen . 

 Dank U en veel haakplezier!  

Bekijk de video voor hulp bij  de  Mermaid Afghan: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gkg0ccM3x6U  

Materiaal: -Red Heart Super Saver Medium (worsted)  

garen: 2 (3) bollen Macaw, 2 bollen Jade, en 2 bollen Peacock (Peacock 

comes in Red Heart With Love)  

- 6.00mm haaknld 

-naainaald  

-wissel van kleur na elke rij, afhechten tijdens het werk.  

 

-2v-samen: als “blanket” portie betekend steek in de middelste v/d  5stk- 

groep, omsl, steek in de  middelste stk v/d volgende 5stk-groep, omsl, dan 

draad omslaan en trek door  3lussen op de nld.  
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Meermin-staart  

 

Small 153 losse,  

Rij 1: begin in 3e l v/d nld  met stk, 1-l, draai (150 st)  

Rij 2: *1v in 1e stk, 2 st oversl, 5stk in 1st, 2st oversl, herhaal *, 3-l, draai (25 

schelpen)  

Rij 3: 2stk in de 3-l-keerst, 2st oversl,* 1v (middelste v/d schelp), 2 st oversl, 

5stk in 1st, herhaal * tot de laatste v, 3stk in de laatste st, 1-l, draai.  

Rij 4: 1v in 1e stk, 2 st oversl., *5stk in 1st, 2st oversl, 1v, 2st oversl, herhaal 

*, eindig met een v in de  begin-l, 3-l, draai.  

Rij 5-50: herhaal rij 3-4 (de laatste rij moet een herhaling zijn van rij 3)  

We gaan verbinden en rond werken (continue) bekijk de video om dit deel te 

begrijpen  

Rnd 51: v in de 3-l v/h begin van rij 66 (dit sluit de cirkel), *2st oversl, 5stk in 

1st, 2st oversl, 1v, herhaal *rond, eindig met v in 3e  stk v/d vorige rij.  

Rnd 52: sla de v v/d vorige rnd over en 2st oversl, 1v in de middelste st v/d 

5stk-groep, *2st oversl, 1v in volg stk, 2st oversl, 5stk in 1st, herhaal *rond, 

eindig met 2v-samen in  midden v/d 5stk-groep van rnd 51 en de middelste st 

v/d  5stk-groep van rnd 52. (zie de video )  

Rnd 53: 5stk in 1st, 1v in middelste v/d  5stk helemaal rond, eindig met 5stk 

in de laatste st.  

Rnd 54: (mind.) 2v-samen (zie notitie), *5stk in 1st, 2v-samen, herhaal * rond, 

eindig met 2v-samen.  

Rnd 55: *5stk in 1st, v in de middelste v/d 5stk-groep, herhaal * rond, eindig 

met 5stk in 1st 

Rnd 56: *v in middelste v/d 5stk-groep, 5stk in 1st, herhaal * rond, eindig met 

2v-samen in de middelste v/d 5stk-groep van vorige rnd. (rnd 55) en de 

middelste v/d 5stk- groep van rnd 56. (zie de video)  

Rnd 57: (mind.) *5stk in 1st, 2v-samen, herhaal * rond, eindig met 5stk in 1st  

Rnd 58: *v in middelste v/d 5stk-groep, 5stk in 1st, herhaal * rond eindig met 

1v  

Rnd 59: *5stk in 1st, v in de middelste v/d 5stk-groep, herhaal * rond eindig 

met 5stk in laatste st 

Rnd 60: (mind . rnd) *2v-samen, 5stk in 1st, herhaal * rond .  

Sluit m/hv in 1e st. afkanten met lange draad , naai het gat dicht.  
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Medium 153 -losse 

Rij 1: begin in 3e l v/d nld met stk, 1-l, draai (150 st)  

Rij 2: *v in 1e stk, 2st oversl, 5stk in 1st, 2st oversl, herhaal *, 3-l, draai (25 

schelpen)  

Rij 3: 2stk in dezelfde st als keer-l, 2st oversl,* v in volg stk (de middelste 

v/d schelp), 2st oversl, 5stk in 1st, herhaal * tot de laatste v, 3stk in de 

laatste st, 1-l, draai  

Rij 4: v in 1e stk, 2st oversl, *5stk in 1st, 2st oversl, v in volg stk, 2st oversl, 

herhaal *, eindig met een v in de begin-l, 3-l, draai.  

Rij 5-66: herhaal rij 3-4 (de laatste rij is een herhaling van rij 3)  

Nu verder in de rondes  haken (continue cirkel) 

Bekijk de video om dit deel te begrijpen.  

Rnd 67: v in de begin l van  rij 66 (maak cirkel compleet), *2st oversl, 5stk in 

1st, 2st oversl, 1v in volg stk, herhaal *rond, eindig met v in 3e stk v/d vorige rij.  

Rnd 68: 1v uit vorige rnd overslaan en 2st oversl, v in middelste st  v/d 5stk-

groep, *2st oversl, 1v in volg stk, 2st oversl, 5stk in 1st, herhaal *rond, eindig 

met 2v-samen in de middelste  v/d 5stk-groep v/d vorige. rnd (rnd 67) en de 

middelste  v/d 5stk-groep van rnd 68. (zie de video)  

Rnd 69: 5stk in 1st, v in de middelste v/d 5stk-groep rond, eindig met 5stk  in 

de laatste st  

Rnd 70: (mind) 2v-samen (zie notitie), *5stk in 1st, 2v-samen, herhaal * rond, 

eindig met 2v-samen 

Rnd 71: *5stk in 1st, v de middelste  v/d 5stk-groep, herhaal * rond, eindig 

met 5stk in laatste st 

Rnd 72: * v in de middelste  v/d 5stk-groep, 5stk in 1st, herhaal * rond, eindig 

met 2v-samen in de middelste  v/d 5stk-groep v/d vorige rnd (rnd 71) en de 

middelste  v/d 5stk-groep van rnd 72. (zie video)  

Rnd 73: (mind) *5stk in 1st, 2v-samen, herhaal * rond, eindig met 5stk in 1st  

Rnd 74: *v in de middelste v/d 5stk-groep, 5stk in 1st, herhaal * rond eindig 

met 1v  

Rnd 75: *5stk in 1st, v in de middelste  v/d 5stk-groep, herhaal * rond eindig 

met 5stk  in laatste v  

Rnd 76: (mind) *2v-samen, 5stk in 1st, herhaal * rond.  

Sluit m/hv in 1e st. afkanten met lange draad  

Naai het gat dicht.  
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Large 153 losse 

Rij 1: begin in 3e l v/d nld met stk, 1-l, draai (150 st)  

Rij 2: *1v in 1e stk, 2st oversl, 5stk in 1st, 2st oversl, herhaal * , 3-l, draai (25 

schelpen)  

Rij 3: 2stk in de zelfde st als de keer-l, 2st oversl,*1v in stk (middelste v/d 

schelp), 2st oversl, 5stk in 1st, herhaal * tot de laatste v, 3stk in laatste st, 1-

l, draai  

Rij 4: 1v in 1e stk, 2st oversl, *5stk in 1st, 2st oversl, 1v in volg stk, 2st 

oversl, herhaal *, eindig met 1v in de begin-l, 3-l , draai.  

Rij 5-74: herhaal rij 3-4  

Verder in rondes (continue cirkel)  

Bekijk de video om dit te begrijpen.  

Rnd 75: v in de 3-l v/h  begin van rij 66 (dit maakt cirkel rond), *2st oversl, 

5stk in 1st, 2st oversl, 1v in volg stk, herhaal *rond, eindig met v in 3e stk v/d 

vorige rij.  

Rnd 76: 1v uit vorige rij oversl en 2st oversl, v in de middelste v/d 5stk-

groep, *2st oversl, 1v in volg stk, 2st oversl, 5stk in 1st, herhaal *rond, eindig 

met 2v-samen in de middelste v/d 5stk-groep v/d vorige rnd (rnd 75) en de 

middelste v/d 5stk-groep van rnd 76. (zie video)  

Rnd 77: 5stk in 1st, v in middelste v/d 5stk-groep rond, eindig met 5 stk in de 

laatste v 

Rnd 78: (mind) 2v-samen (zie notities), *5stk in 1st, 2v-samen, herhaal * 

rond, eindig met 2v-samen  

Rnd 79: *5stk in 1st, v in middelste v/d 5stk-groep, herhaal * rond, eindig met 

5stk in 1st 

Rnd 80: *v in middelste v/d 5stk-groep, 5stk in 1st, herhaal * rond, eindig met 

2v-samen in middelste v/d 5stk-groep v/d vorige rnd (rnd 79) en  de 

middelste v/d 5stk-groep van rnd 80. (zie video)  

Rnd 81: (mind) *5stk in 1st, 2v-samen, herhaal * rond, eindig met 5stk in 1st  

Rnd 82: *v in middelste v/d 5stk-groep, 5stk in 1st, herhaal * rond eindig met 

1v  

Rnd 83: *5stk in 1st, v in middelste v/d 5stk-groep, herhaal * rond eindig met 

5stk in laatste st  

Rnd 84: (mind) *2v-samen, 5stk in 1st, herhaal * rond.  

Sluit m/hv in 1e st.  

Afkanten met lange draad ..naai het gat dicht.  
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STAART-VIN (voor alle maten)  

Rij 1: 43 losse, begin in 4e l v/d nld met stk, 2-l, draai (40)  

Rij 2: 2stk-samen, stk in elke st, 2-l, draai (39)  

Rij 3: stk in elke st tot de laatste 2stk-samen, 2-l, draai (38)  

Rij 4-11: herhaal rij 2 & 3 tot 30 st  

Rij 12: 2stk-samen, 2stk-samen, stk in elke st, 2-l, draai (28)  

Rij 13: stk in elke st tot laatste 2, (2stk in 1st)2x, 2-l, draai (30)  

Rij 14: 2stk in 1e st, stk tot eind , 2-l, draai (31)  

Rij 15: stk tot laatste st, 2stk in laatste st, 2-l, draai (32  

Rijs 16-23: herhaal rij 14 & 15 tot 40 st  

Rij 24: stk tot eind  

V rondom de staart, met 3v in 1st  in elke hoek rond, terug bij het begin NIET 

afkanten, 1-l draai,  werk langs de zijkant v/d vin   

Bekijk de video!!!.  

Rij 1: 2v-samen tot eind, 1-l, draai  

Rij 2: 2v-samen tot eind, 1-l, draai  

Rij 3: *2v-samen, 1v, herhaal * tot eind, 1-l, draai  

Rij 4: *2v-samen, 1v, herhaal * tot eind,  

Afkanten met lange draad.  

Naai de staart zoals de foto en video.  

Alle draden afhechten. Fijne zwem-dag meermin!! 

 

http://www.ravelry.com/patterns/library/mermaid-tail-afghan 

 

 

 
HAAKSTEKEN: L= lossen, V= vasten, hv – halve vaste. Stk= stokjes, hstk – half stokje, St = 

steken,  

2v samen = v  minderen 2 stk samen = stk minderen 2v in 1st = meerderen  

Dub-stk is dubbel stokje enz. Herhalen = herh. Ongeveer= ca. 

1 steek overslaan blijft zoals hier staat. 

BLO = steken in achterste lus  FLO= steken in de voorste lus 

** - Herhalen zo vaak als aangegeven. 

Post- F of B =http://www.garnstudio.com/lang/nl/video.php?id=206&sort=2&thumbnails=on 

Foundation - stk. http://www.youtube.com/watch?v=YGPkRHF0rUw 
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