Sophies Universe CAL

Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie
deel 8, orgineel patroon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruikte afkortingen:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk = half stokje
stk = stokje
steek = steek
dstk = dubbel stokje
Rvv = reliëf vaste voor
Rva = reliëf vaste achter
Rstkv = reliëf stokje voor
Rstka = reliëf stokje achter
HRstkv = half reliëf stokje voor
HRstka = half reliëf stokje achter
DRstkv= dubbel reliëf stokje voor
DDRstkv= drie dubbel reliëf stokje voor
DRstka= dubbel reliëf stokje achter
lbg = lossenboog
vl = voorste lus
al = achterste lus
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Materialen en kleuren deel 8
Klik op de
foto voor
een
grotere
afbeelding

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Toer 62

529 Violet

2480 Pink

841 Moonstone

Toer 63

726 Moors

2534 Cyclamen

853 Amazonite

Toer 64

721 Heath

2493 Heath

855 Green Agate

Toer 65

642 Light green

2531 Olive

852 Lemon Quartz

Toer 66

714 Canary

2518 Canary

856 Coral

Toer 67

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Toer 68

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Speciale steken die we voor deel 8 nodig hebben:
•

Kabelsteek: Sla de volgende steek over. Stk in de volgende 3 steken. Sla het garen 1x om je haaknaald, en
steek deze voor de gemaakte stokjes langs in de overgeslagen steek. Haal een lus op tot de hoogte van de
stokjes. Deze lus omringt de 3 stokjes en is zowel aan de voor‐ als aan de achterkant zichtbaar. Haak je
stokje nu verder af. Je hebt nu een verlengd stokje gehaakt. Zie ook deze instructie.

•

Lange v: Om een lange v te maken steek je de haaknaald in de aangegeven steek of om de lbg en haal je
een lus op die even hoog is als de rest van je haakwerk. Haak je vaste nu verder af.

•

Picoot stk: Haak een stk (foto 1). 3L (foto 2). Maak een picootje door een v te haken bovenin het stk die je
net gehaakt hebt. Dit doe je door je haaknaald vanaf de zijkant door beide lussen van het stk te steken en
een v te haken (foto's 3‐5).
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•

Moessteek: Sla het garen over de naald en steek je haaknaald in in de aangegeven steek of lbg. Garen om
de naald en haal een lange lus op. (Garen om de naald en steek de naald op dezelfde plek in. Garen om de
naald en haal een lange lus op) Herhaal () nog 2 keer (foto 1). Garen over de haaknaald en haal deze door
alle 9 lussen op de haaknaald (foto 2). 1L om de moessteek af te sluiten (foto 3). In totaal leg je het garen
4x om de naald en haal je 4x een lus op, ttl heb je dan 9 lussen op de naald. Op foto 4 zie je 2 gehaakte
moessteken. Zie ook deze instructie voor een stap voor stap uitleg.

Onthoudt dat wanneer je de steken per kant telt, je telt vanaf de lbg van 1l tot aan de lbg van 1l. Gebruik
steekmarkeerders als je denkt dat je de hoeken niet terug vindt. De enige uitzondering zijn de toeren die geen lbg‐
en in de hoek hebben.
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Toer 62, eerste rij moessteken voor de centrale bloem
•
•

Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de volgende lbg van 1l (1l, v, l, v) in dezelfde lbg. Dit is
je eerste hoek.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de lbg van 1l aan het begin van één van de korte
kanten. (1L, v) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek (foto 1).

*Korte kant: Sla de eerste 'verstopte' steek van toer 61 over. Je haakt nu ACHTER de steken en lbg‐en van toer 61
en let op dat je NIET de 'vertsopte' steek van toer 60 over slaat.(Haak een v in de 2 overgeslagen steken van toer
60. 2L en sla de 2 volgende steken over, hier zitten al de HRstkv van toer 61 in). Herhaal () nog 4 keer (foto's 2‐4).
V in de lbg van 6l van toer 58 (foto 5), die achter je haakwerk zit. 4L (foto 6).
Haak een moessteek tussen het eerste en tweede dstk van toer 59, let er op dat je de moessteek aflsuit met een L
(foto 7). (Haak een moessteek tussen de twee volgende dstk). Herhaal () nog 5 keer (foto 8). De laatste
moessteek zit tussen het zevende en achtste dstk van toer 59 (foto 9).
4L. V in de lbg van 6l van toer 58, die achter je haakwerk zit (foto 10). 2L (foto 11). Je haakt nu ACHTER de steken
en lbg‐en van toer 61. (Haak een v in de 2 overgeslagen steken van toer 60 (dit zijn de steken aangegeven met
pijltjes op foto 11). 2L en sla de 2 volgende steken over, hier zitten al de HRstkv van toer 61 in). Herhaal () nog 3
keer. V in de laatste 2 steken van toer 60 (foto 12). Sla de laatste steek van toer 61 over.
Lange kant: (V, l, v) in de volgende lbg van 1l van toer 61 (foto 13). Sla de volgende 'verstopte' steek over en haak
2 stk in de eerste lbg van 2l (foto 14). Rstkv rondom de volgende v (foto's 15 & 16). (Haak 3 stk in de volgende lbg
van 3l, Rstkv rondom de volgende steek). Herhaal () nog 13 keer (foto 17). 2 Stk in de laatste lbg van 2l en sla de
laatste v over (foto 18). (V, l, v) in de volgende lbg van 1l van toer 61 (foto 19).*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de (v, l, v) hoek vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Afhechten en draden wegwerken.
Aantal steken: 104 v, 184 stk, 60 Rstkv, 28 moessteken, 8 lbg van 4l, 40 lbg van 2l en 8 lbg van 1l
• Per korte kant: 24 v, 7 moessteken, 2 lbg van 4l en 10 lbg van 2l
• Per lange kant: 2 v, 46 stk en 15 Rstkv
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Toer 63
Deze toer gaan we de kabelsteek haken. Deze staat beschreven bij de speciale steken aan het begin van deel 8. Als
je aan de korte kant in de steken van toer 62 haakt, let er dan op dat je achter de lbg van 2l van toer 61 haakt.
Begin met een begin vaste in de lbg van 1l aan het begin van één van de LANGE kanten. V in dezelfde lbg. Dit is
je eerste 2v hoek (foto 1).
*Lange kant: DDRstkv rondom het DRstkv van toer 60 (foto 2). Sla de eerste 'verstopte' v over en en de volgende
2 stk‐jes. Stk in de volgende steek, dit is het eerste Rstkv van de vorige toer (foto 3). (Haak een kabelsteek in de
volgende 4 steken). Herhaal () nog 13 keer (foto's 4‐6). Tip, iedere kabelsteek valt tussen de steeltjes van de Rstkv
van de vorige toer. Stk in de volgende stk, dit is het eerste stk na het laatste Rstkv (foto 7). DDRstkv rondom het
DRstkv van toer 60 en sla de laatste 2 steken van de lange kant over (foto 8).
Korte kant: Haak 2v in de volgende lbg van 1l (foto 9). V in de volgende 3 steken, sla hierbij niet de eerste
'verstopte' steek over (aangegeven met pijlen op foto 10 en gehaakt op foto 11).
(Rvv rondom de volgende 2 HRstkv van toer 61 (foto 12). V in de volgende 2 steken van toer 62, achter de lbg van
2l van toer 61 (aangegeven met pijlen op foto 13 en gehaakt op foto 14)). Herhaal () nog 3 keer (foto 15). Rvv
rondom de volgende 2 HRstkv van toer 61 (foto 16) en een v in de volgende 3 steken van toer 61 (foto 17). Je
moet nu 2 steken over hebbenvoor de 'bloem'. Haak een lange v tussen het puntje van het 'blaadje'van toer 58 en
het eerste dstk van de 'bloem' van toer 59, hierbij alle toeren insluiten (aangegeven met een pijl op foto 17 en
gehaakt op foto 18).
Haak een moessteek tussen de eerste en de tweede moessteek van toer 62 (foto 19). (Haak een moessteek
tussen de volgende 2 moessteken). Herhaal () nog 4 keer. De laatste moessteek zit tussen de zesde en de zevende
moessteek van toer 62 (foto 20).
Haak een lange v tussen het laatste dstk van de 'bloem' van toer 59 en het puntje van het 'blaadje'van toer 58 en,
hierbij alle toeren insluiten (aangegeven met een pijl op foto 20 en gehaakt op foto 21). Sla de volgende 2 steken
van toer 61 over, deze zijn beide verstopt door de lange v, en haak een v in de 3 volgende steken (foto 22). Vind je
het lastig om de eerste steek waarin je moet haken te vinden, tel dan 3 steken terug vanaf het eerste HRstkv na de
bloem.
(Rvv rondom de volgende 2 HRstkv van toer 61 (foto 23). V in de volgende 2 steken van toer 62, achter de lbg van
2l van toer 61). Herhaal () nog 4 keer. Je moet nu 1 steek over hebben voor de lbg van 1l in de hoek. V in de laatste
steek van de korte kant (foto's 24 & 25). haak 2v in de volgende lbg van 1l.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de 2v hoek vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Afhechten en draden wegwerken.
Aantal steken: 128 v, 80 Rvv, 8 DDRstkv , 24 moessteken, 8 lange v, 8 stk en 56 kabelsteken.
• Per korte kant: 32 v, 6 moessteken, 20 Rvv en 2 lange v. Hierbij zijn beide hoekvasten meegeteld
• Per lange kant: 2 stk, 2 DDRstkv en 14 kabelssteken
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Toer 64
Deze toer wordt eigenlijk in de donkere kleur gehaakt maar voor de duidelijkheid op de foto's is geel gebruikt
Tip: De stokjes aan de lange kant (met uitzondering van de eerste en de laatste) zitten in de tweede en de vierde
steek van iedere kabelsteek van de vorige toer.
Begin met een begin vaste in het DDRstkv aan het einde van een van de lange kanten. (L, v) in dezelfde steek. Dit
is je eerste (v, l, v) hoek (foto 1).
*Korte kant: V in de volgende 26 steken (foto 2). Hv in de volgende steek, dit moet de lange v zijn (foto 3).
(Haak 8 stk tussen de volgende 2 moessteken van toer 63 (foto 4). Haak een Rstkv rondom de moessteek van
toer 62, tussen de volgende twee moessteken van toer 63 (foto's 5 & 6)). Herhaal () nog 1 keer (foto 7). Haak 8 stk
tussen de volgende 2 moessteken van toer 63 (foto 8). Sla de lange v over en haak een hv in de volgende steek
(foto 9). V in de volgende 26 steken. De laatste v moet in het DDRstkv zitten. Markeer deze v zodat je deze
gemakkelijk teugvindt in de volgende toer (foto 10).
Lange kant: (V, l, v) in het volgende stk (foto 11). Stk in de volgende 2 steken (foto 12). (1L, sla de volgende steek
over en een stk in de volgende steek). Herhaal () nog 26 keer (foto's 13 & 14). Stk in de volgende steek (foto 15).
(V, l, v) in de volgende steek, dit moet het DDRstkv aan het einde van de lange kant zijn (foto 16).*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de (v, l, v) hoek vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Aantal steken: 224 v, 216 stk, 8 DRstkv , 8 hv en 116 lbg van 1l
• Per korte kant: 54 v, 24 stk (=3 blaadjes), 2 Rstkv en 2 hv
• Per lange kant: 2 v, 30 stk, 27 lbg van 1l en 14 kabelssteken
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Even over de lange en de korte kanten:
Kijk nu even heel goed naar je haakwerk. Je zult zien dat de korte kanten nu officieel langer zijn dan de lange
kanten. Dedri blijft de korte kanten (met één centrale bloem), de "korte kant" noemen en de lange kanten (met
de bloementuin) de "lange kant". Ze is anders bang dat wij in de war raken. Ben je op een bepaald punt toch in
de war onthoudt dan dat de korte kant maar één bloem heeft en de lange kant de bloementuin.
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Toer 65
Voordat we verder gaan, kijken we even goed naar de lbg
van 2l aan de korte kant waarin je moet gaan haken. Om
deze terug te vinden, vouw je Sophie naar je toe zodat je de
achterkant van de korte kant ziet. Je ziet nu 5 lbg‐en van 2l
en 1 lbg van 4l tussen de eerste hoek en de centrale bloem.
Daarna zie je 1lbg van 4l en 5 lbg‐en van 2l tussen de
centrale bloem en de volgende hoek. gaan haken in de 5 lbg‐
en van 2l aan beide kanten van de centrale bloem. Deze lbg‐
en van 2l hebben dezelfde kleur als de eerste rij met
moessteken.
Vergeet niet om aan het begin en aan het einde van de lange kante de lbg‐en van 1l te haken, dit zijn de lbg‐en
van de hoeken. Markeer deze als je het lastig vindt deze later terug te vinden.
•
•

Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, v in dezelfde steek als de hv waarmee je hebt afgesloten.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in dezelfde steek als de hv waarmee je hebt
afgesloten (foto 1).

*Korte kant: V in de volgende lbg van 1l (foto 2). Sla de eerste 'verstopte' steek over (aangegeven met een pijl op
foto 2) en een v in de volgende 2 steken (foto 3). 5L (foto 4). Vouw de achterkant naar je toe zodat je deze kunt
zien. Dit maakt het veel eenvoudiger om in de lbg van 2l en om rondom de moessteken te haken. Hv om de
volgende lbg van 2l van toer 62, deze zit achter je haakwerk (foto's 5 & 6).
(2L en een hv in de volgende lbg van 2l van toer 62). Herhaal () nog 3 keer (foto's 7 & 8). 6L (foto 9) en sla de lbg
van 4l van toer 62 over. Nu moet je rondom de moessteken van toer 62 haken, let er op dat daarbij je geen andere
steken meeneemt. (Rva, 1l) rondom de eerste 6 moessteken van toer 62 (foto's 10 & 11). Rva rondom de laatste
moessteek van toer 62 (foto's 12 & 13). 6L (foto 14). Sla de volgende lbg van 4l van toer 62 over en een hv in de
volgende lbg van 2l van toer 62 (foto 15).
(2L en een hv in de volgende lbg van 2l van toer 62). Herhaal () nog 3 keer (foto 16). 5L (foto 16). V in de
gemarkeerde steek van toer 64, dit is de tweede steek voor de hoek van de lbg van 1l (aangegeven met een pijl op
foto 17). Heb je deze steek niet gemarkeerd in de vorige toer, zoek dan de lbg van 1l op (aangegeven op foto 17)
aan het einde van de korte kant en tel 2 steken terug. V in de laatste steek voor de lbg van 1l (foto 17). V in de lbg
van 1l.
Lange kant: Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende steek, dit is het eerste stk van de lange kant. 1L
(foto 18). en haak een DDRstkv rondom het DDRstkv van toer 63. Deze (v, 1l, DDRstkv) is je hoek (foto 19). Sla het
volgende stk over. Haak 2 stk in de volgende lbg van 1l (foto 20). Haak 4 stk in de volgende lbg van 1l (foto 21).
(2L en sla de volgende 2 lbg‐en van 1l over. Haak 4 stk in de volgende lbg van 1l (foto 22)). Herhaal () nog 7 keer.
Je moet nu 9 groepjes van 4 stk‐jes hebben, gescheiden door een lbg van 2l. Er zitten 2 lbg‐en van 1 tussen de
groepjes van 4 stk‐jes.
Haak 2 stk in de laatste lbg van 1l (foto 23). Haak een DDRstkv rondom het DDRstkv van toer 63 en sla de 2
volgende steken van toer 64 over. 1L en haak een v in de volgende steek, dit is de eerste v van (v, l, v) hoek van
de vorige toer. Deze (DDRstkv, 1l, v) is je hoek. (foto 24). *
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Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Afhechten en draden wegwerken.
Aantal steken: 32 v, 28 Rva, 160 stk , 40 hv en 8 DDRstkv, 64 lbg van 2l, 8 lbg van 5l, 8 lbg van 6l en 32 lbg van 1l
• Per korte kant: 8 v, 7 Rva, 10 hv 8 lbg van 2l, 2 lbg van 5l, 2 lbg van 6l en 6 lbg van 1l
• Per lange kant: 40 stk en 2 DDRstkv en 8 lbg van 2l
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Toer 66, ruche bloemen
Deze toer haken we de zigzag heuvels, d.m.v. haken aan de voorkant van je werk. Bijna hetzelfde als in toer 33.
•

Met een nieuwe kleur (of met dezelfde kleur) begin je met een begin vaste in het eerste stk van het
eerste groepje van 4 stk‐jes aan één van de lange zijden (foto 1). Markeer deze steek, dit helpt straks bij
het tellen.

*Lange kant: Hv in het volgende stk, dit is het tweede stk van het groepje van 4 stk‐jes (foto 2). (Haak een stk (foto
3), 3 picoot stk‐jes (foto 4) en een stk) in elke lbg van 2l aan de lange kant (zie ook de foto van de lange kant). Sla
de volgende 3 stk‐jes over en haak een hv in het laatste stk van het laatste groepje van 4 stk‐jes (aangegeven met
een pijl op foto 6 en gehaakt op foto 7).
Korte kant: v in de volgende 3 steken, markeer de eerste v, dit helpt straks bij het tellen. De laatste v zit in het
DDRstkv aan het eind van de lange kant (foto 8). V in de volgende lbg van 1l (aangegeven met een pijl op foto 8 en
gehaakt op foto 9). V in de volgende 4 steken (foto 10). V in de eerste overgeslagen steek van toer 64 (foto 11).
(3L en haak een hv in de volgende lbg van 2l van toer 61. Deze lbg van 2l zie je later aan de voorkant van je werk
terug tussen de groepjes reliëfsteken. 3L en sla de 3 volgende steken van toer 64 over, haak een v in de volgende
steek van toer 64 (foto's 12‐14)). Herhaal () nog 4 keer. De laatste v haak je in de v die bovenin de laatste Rvv van
toer 63 zit.
6L (foto 15). Nu moet je rondom de moessteken van toer 62 haken, hierom heen zitten al de Rva van toer 65.
Neem geen andere steken mee tijdens het haken. (Rva, 1l) rondom de eerste 6 moessteken van toer 62. Rva
rondom de laatste moessteek van toer 62. 6L (foto's 16‐18). Sla de eerste 3 v van toer 64 na de bloem over. V in
de volgende steek van toer 64 (foto 19).
(3L en haak een hv in de volgende lbg van 2l van toer 61. 3L en sla de 3 volgende steken van toer 64 over, haak
een v in de volgende steek van toer 64 (foto 20)). Herhaal () nog 4 keer (foto 21). Sla de volgende steek van toer
64 over en een v in de vier volgende steken van toer 65 (foto 22). V in de volgende lbg van 1l (aangegeven met
een pijl op foto 22 en gehaakt op foto 23). Sla het DDRstkv over en een v in de volgende 3 steken. Markeer de
laatste steek, dit helpt straks bij het tellen (foto 24).
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Afhechten en draden wegwerken. Laat de steekmarkeerders zitten voor de volgende toer.
Aantal steken: 112 v, 64 stk , 96 picoot stk, 28 Rva, 48 hv, 8 lbg van 6l, 80 lbg van 3 en 24 lbg van 1l
• Per korte kant: 28 v, 7 Rva, 10 hv, 2 lbg van 6l, 20 lbg van 3 en 6 lbg van 1l
• Per lange kant: 16 stk , 24 picoot stk en 2 hv, geteld van hv tot hv.
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Toer 67
Met een nieuwe kleur (of met dezelfde kleur) begin je met een begin vaste tussen het groepje 4 stk‐jes en 2 stk‐
jes van toer 65 aan het einde van één van de lange kanten, je haakt hierbij 'over' de v van toer 66 (foto's 1 & 2).
*Korte kant: DRstkv rondom het DDRstkv van toer 65 (foto 3) en sla de volgende v van toer 66 over, dit is de v die
je hebt gehaakt in het tweede stk van het groepje van 2 stk‐jes (foto 4). V in de volgende 7 steken. De zevende v zit
in de laatste v voor de eerste lbg van 3l (foto 5).
(Hstk in de volgende 3 overgeslagen steken van toer 64 (foto 6). Haak een rva rondom de volgende v van toer 66,
deze zit boven op de zigzag heuvel (foto 7)). Herhaal () nog 4 keer. Haak nu voor de lbg van 6l van toer 66, hstk in
de volgende 3 overgeslagen steken van toer 64. Het laatste hstk zit in de laatste v voor de bloem.
2L (foto 8). Wees voorzichtig zodat je geen andere steken vangt, (rva, 1l) rondom de eerste 5 moessteken van toer
63 (foto's 9 & 10). Rva rondom de laatste moessteek. 2L (foto11). Op foto 12 zie je hoe de rva eruit zien aan de
voorkant.
Haak nu voor de lbg van 6l van toer 66, hstk in de volgende 3 overgeslagen steken van toer 64 (foto 13). Sla de
volgende steek van toer 66 over, deze zit bovenop de zigzag heuvel. (Hstk in de volgende 3 overgeslagen steken
van toer 64. Haak een rva rondom de volgende v van toer 66, deze zit boven op de zigzag heuvel (foto 14)).
Herhaal () nog 4 keer, precies zoals aan de andere kant van de bloem (op foto 15 kun je de laatste rva zien). V in
de volgende 7 steken, let er op dat je nier per ongeluk de eerste steek na de rva overslaat (foto 16). DRstkv
rondom het DDRstkv van toer 65 en sla de volgende 'gemarkeerde' v over (foto 17).
Lange kant: Haak een v tussen het groepje 4 stk‐jes en 2 stk‐jes van toer 65, hierbij haak je 'over' de hv van toer
66 (foto 18). 5L (foto 19). Werk nu 'over' de steken van toer 66: (v tussen het tweede en derde stk van het
volgende groepje van 4 stk‐jes van toer 65 (foto's 20 & 21) en dan 5L (foto 22)). Herhaal () nog 6 keer. V tussen
het groepje 4 stk‐jes en 2 stk‐jes van toer 65, hierbij haak je 'over' de 'gemarkeerde' v van toer 66 (foto 24).*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Het maakt niet uit de de lbg van 5l voor de bloemen zitten. Dedri vindt het zelfs makkelijker om ze voor nu aan de
voorkant te hebben zitten.
Aantal steken: 92 v, 64 Rva, 144 hstk, 8 DRstkv hv, 32 lbg van 5l, 8 lbg van 2 en 20 lbg van 1l
• Per korte kant: 14 v, 16 Rva, 36 hstk, 2 DRstkv hv, 2 lbg van 2 en 5 lbg van 1l
• Per lange kant: 9 v en 8 lbg van 5l
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Toer 68
•
•

Haak je verder met dezelfde kleur, hv in de volgende steek, dit is het DRstkv van toer 67. 3L (deze tellen
als je eerste stk). Haak nog 2 stk in dezelfde steek.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in het DRstkv aan het einde van één van de lange
kanten. Haak nog 2 stk in dezelfde steek.

*Korte kant: V in de volgende 30 steken (foto 2). Haak 2v in de volgende lbg van 2l. 2L (foto 3). Wees voorzichtig
zodat je geen andere steken vangt, (rva, 1l) rondom de eerste 5 moessteken van toer 63, hier om heen zitten al de
rva van toer 67. Rva rondom de laatste moessteek van toer 63. 2L (foto's 4 & 5). Haak 2v in de volgende lbg van 2L
(foto 6). Sla de eerste 'verstopte' steek over, v in de volgende 30 steken. De laatste v zit in het DRstkv van de
vorige toer (foto 7).
Lange kant: Haak 3 stk in de volgende steek (foto 8). (Haak 5 stk rondom de volgende lbg van 5l (foto 9), stk in de
volgende v (foto 10))). Herhaal () nog 6 keer. Haak 5 stk rondom de laatste lbg van 5l en sla de volgende v over
(foto 11). Haak 3 stk in het volgende DRstkv (foto 12). *
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste 3 stk vervallen. Sluit af met een hv in je begin stokje
of in de 3l.
Duw je ruche bloemen nu naar voren als deze nog steeds achter toer 66 en 67 zitten verstopt.
Aantal steken: 256 v, 24 Rva, 212 stk en 20 lbg van 1l
• Per korte kant: 64 v, 6 Rva en 5 lbg van 1l
• Per lange kant: 53 stk
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Over het krullen van je werk
Op dit punt kan het zijn dat je haakwerk gaat krullen. Maak je hier geen zorgen over. Een suggestie is om na toer
68 je werk te blokken. Om twee redenen, om je gerust te stellen dat het allemaal goed komt en zodat je mooie
foto's kunt maken. Hier kun je tips en een filmpje van Annie vinden over het blokken van Afghans en andere
grote haakwerken. Dze zijn wel in het engels maar door te kijken kom je waarschijnlijk heel ver.
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