Charlotte
Patroon van Dedri Uys
Vertaald door Jolanda, Yaël en Naomi (met toestemming van Dedri Uys)

Original English Pattern and Photo Tutorials Available HERE.

Materialen


4 mm haaknaald



Scheepjes Softfun Dk Garen


Kleur A – Cloudescape (804) – 162 meter



Kleur B – Riverscape (802) – 62 meter



Kleur C - Cityscape (806) – 112 meter

Afkortingen (in het origineel zijn US-termen gebruikt)







l - losse
reliëfsteek/achter – steek je haak van achter naar voren rond de steel van de aangegeven steek en haak de
steek normaal af
stk – stokje
2stksamen – 2 samengehaakte stokjes (zie Speciale Steken)
3dstk – driedubbel stokje
reliëfsteek/voor – steek je haak van voor naar achter rond de steel van de aangegeven steek en haak de
steek normaal af
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hstk – half stokje
GK – Goede kant
v – vaste
dstk – dubbel stokje
hv – halve vaste
st – steek/steken
VK – verkeerde kant
() en * – Herhaal instructies tussen haakjes of sterretjes, zoveel keer als is aangeven.

Speciale Steken











2stksamen – Draad om naald en steek je naald in de aangegeven steek. Draad om naald en haal een lus op.
Draad om naald en haal door 2 lussen. Draad om naald en steek je naald in de volgende steek. Draad om
naald en haal een lus op. Draad om naald en haal door 2 lussen. Draad om naald en haal door alle 3 de
lussen op je naald.
Cluster (3stksamen) - Draad om naald en steek je naald in de aangegeven steek. Draad om naald en haal een
lus op. Draad om naald en haal door 2 lussen. (Draad om naald en steek je naald in de volgende steek. Draad
om naald en haal een lus op. Draad om naald en haal door 2 lussen) 2x. Draad om naald en haal door alle 4
de lussen op je naald. Zie ook in deze tutorial.
5-dstk bobbelsteek – Sla de draad 2x om de naald en steek je naald in de aangegeven steek. Draad om
naald en haal een lus op. (Draad om naald en haal door 2 lussen) 2x. *Draad om naald 2x en steek je naald

in dezelfde steek. Draad om naald en haal een lus op. (Draad om naald en haal door 2 lussen) 2x.* Herhaal
van * tot * nog 3x. Je zou nu 6 lussen op je naald moeten hebben. Draad om naald en haal door alle 6 lussen.
Puff Steek – Draad om naald en steek je naald in de aangegeven steek/ruimte. Sla de draad weer om de
naald en haal een lange lus op. (Draad om naald en steek de naald in dezelfde steek/ruimte. Draad om naald
en haal een lange lus op) nog 3x. Draad om naald en haal door alle 9 lussen op je naald. Haak 1 losse om te
puffsteek te sluiten.
Kruissteek – Sla de volgende steek over en maak een stk in de volgende steek. Werk over het zojuist
gemaakte stk en maak een stk in de overgeslagen steek.

Staande steken – Staande steken zijn precies hetzelfde als de regulier steken, alleen worden ze gemaakt “in
de ruimte”, zonder vast te zitten aan de voorgaande steek. Begin met een slipknoop op je naald en maak de
steek zoals normaal. Hier zijn tutorials voor staand stokje en staande vaste zodat je kunt beginnen.

Stekenproef
Je motief zou 15 cm (6”) moeten zijn aan het eind van toer 13.

Maat
42 cm (17”)

Notities
De centrale bloem van dit vierkant heeft veel textuur en ligt iets boven het oppervlak. Als je alleen de bloem hebt
gemaakt zal het iets bobbelig zijn (vanwege alle reliëfsteken/voor) maar, als het vierkant groter wordt, zal dit minder
zichtbaar zijn. Door het gebruik zal de bloem zelfs verder zakken, maar het zal altijd iets boven het oppervlak
uitsteken.

2|Cha rlotte

www.lookatwhatimade.net

Deel 1 – Klein vierkant
Toer 1 (Kleur A)
Haak in een magische ring: 5l (telt als dstk + 1l). (dstk, 1l) 11 x. Sluit met een hv in de 4e losse van de beginnende 5
lossen.
Stekenaantal: 12 dstk’s en 12 1-lossenruimtes

Toer 2 (Kleur A)
Hv in de volgende 1-lossenruimte. (1l, v) in dezelfde 1-lossenruimte. (4l, v in de volgende 1-lossenruimte) 11 x. 4l.
Sluit met een hv in de bovenkant van de 1e v. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 12 vasten en 12 4-lossenruimtes

Toer 3 (Kleur B)
Hecht aan met een staand stk in een willekeurige 4-lossenruimte. Maak nog 2 stk in dezelfde 4-lossenruimte. (2l,
maak 3 stk in de volgende 4-lossenruimte) 11 x. 2l. Sluit met een hv in de bovenkant van het staand stk.
Stekenaantal: 36 stk en 12 2-lossenruimtes

Toer 4 (Kleur B)
2l (tellen niet als steek). Maak 2 reliëfstokjes/voor rond de steel van hetzelfde (eerste) stk van toer 3. Maak 2
reliëfstokjes/voor rond elk van de volgende 2 stk. 1l. (Maak 2 reliëfstokjes/voor rond elk van de volgende 3 stk. 1l) 11
x. Sluit met een hv in de bovenkant van het eerste reliëfstokje/voor. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 72 reliëfstokjes/voor en 12 1-lossenruimtes

Toer 5 (Kleur A)
Hecht aan met een staand stk in een willekeurige 2-lossenruimte van toer 3, werk OVER de 1-lossenruimte van toer
4. Je vindt de 2-lossenruimtes tussen de blaadjes. Stk in dezelfde 2-lossenruimte. (4l. Maak 2 stk’s in de volgende 2lossenruimte van toer 3, werk OVER de 1-lossenruimte van toer 4) 11 x. 4l. Sluit met een hv in de bovenkant van het
staand stk. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 24 stk en 12 4-lossenruimtes

Toer 6 (Kleur B)
Werk voor de 4-lossenruimtes van toer 5 als je deze toer maakt. Je zult een beetje moeten “graven” om het eerste
reliëfstokje/voor van elk 6-reliëfstokjes/voor-“groepje” te vinden.
Hint: Werk in 12 stukjes van 6 steken om er zeker van te zijn dat je niet per ongeluk een steek overslaat. Je moet 6
steken maken in elk blaadje.
Hecht aan met een staand reliëfstokje/voor rond het eerste reliëfstokje/voor van een willekeurig groepje van 6
reliëfstokjes/voor van toer 4. Maak een reliëfstokje/voor rond elk van de overgebleven 71 steken. Sluit met een hv in
de bovenkant van het eerste reliëfstokje/voor.
Stekenaantal: 72 reliëfstokjes/voor
Je bloem zal wat bobbelig zijn op dit punt: maak je er niet druk om.
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Toer 7 (Kleur B)
2l (telt niet als steek). (2 samengehaakte reliëfstokjes/voor, werk in de eerste 2 reliëfstokjes/voor van het blaadje.
Reliëfstokje/voor rond de volgende 2 steken. 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor, werk in de laatste 2
reliëfstokjes/voor van het blaadje. 3l) 12 x. Sluit met een hv in de eerste 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor. Hecht
af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 48 reliëfstokjes/voor en 12 3-lossenruimtes

Toer 8 (Kleur A)
In deze toer ga je werken tussen de 2 stokjes die een 2-stokjesgroep vormen in toer 5. Je werkt OVER de 3lossenruimte van toer 7 en de steken van toer 6 (tussen de blaadjes). Je zult een beetje druk moeten uitoefenen om
ervoor te zorgen dat je stokjes ‘vast’ zijn.
Maak een staand stk tussen 2 willekeurige stokjes van toer 5, denk eraan te werken OVER de toeren 6 en 7. Maak
nog een stk tussen dezelfde 2 stk. (4l. Maak 2 stk’s tussen de volgende 2 stk’s van toer 5, denk eraan te werken OVER
de toeren 6 en 7) 11 x. 4l. Sluit met een hv in het eerste stk. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 24 stk en 12 4-lossenruimtes

Toer 9 (Kleur B)
Hecht aan met een staand 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor rond de eerste 2 stk van een willekeurig blaadje van
toer 7 (in andere woorden, rond de 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor en het eerste reliëfstokje/voor). 2
samengehaakte reliëfstokjes/voor rond de laatste 2 steken van het blaadje. 4l. (2x 2 samengehaakte
reliëfstokjes/voor in het volgende blaadje van toer 7, 4l) 11 x. Sluit met een hv in de eerste 2 samengehaakte
reliëfstokjes/voor. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 24 reliëfstokjes/voor en 12 4-lossenruimtes

Toer 10 (Kleur A)
Hecht aan met een staand stk tussen 2 willekeurige stk van toer 8, werk OVER de 4-lossenruimte van toer 9. Maak 4
stk in dezelfde ruimte. (2l en maak 5 stk tussen de volgende 2 stk van toer 8) 11 x. 2l. Sluit met een hv in het eerste
stk. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 60 stk en 12 2-lossenruimtes

Toer 11 (Kleur B)
Hecht aan met 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor rond de overgebleven 2 steken van een willekeurig blaadje van
toer 9. (6l en 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor rond de 2 steken van het volgende blaadje van toer 9) 11 x. 6l. Sluit
met een hv in de eerste 2 samengehaakte reliëfstokjes/voor. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 12 2-samengehaakte reliëfstokjes/voor en 12 6-lossenruimtes
Aan het eind van deze toer zal de bloem erg bobbelig zijn. Dit zal minder worden maar het gaat niet helemaal weg.
De uiteindelijke bloem zal een beetje uitsteken boven het oppervlak van het vierkant.

Toer 12 (Kleur A)
In deze toer werk je VOOR de 6-lossenruimtes van toer 11.
Hecht aan met een staand hstk in het eerste stk van een willekeurige 5-stk-groep van toer 10. Hstk in dezelfde steek.
V in de volgende 3 steken. Maak 2 hstk's in de volgende steek, wat het laatste stk van de 5-stkgroep zal zijn.
reliëf3dstk/voor in het stk van toer 8 links van het volgende blaadje. (rechts, als je linkshandig bent).
Reliëf3dstk/voor in het stk van toer 8 rechts van hetzelfde blaadje. (links, als je linkshandig bent). Je bent eigenlijk
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dubbel aan het haken en je zult je werk moeten vouwen/draaien om het makkelijker te maken in die steek te haken.
*Maak 2 hstk's in het eerste stk van het volgende 5-stk groepje van toer 10. V in de volgende 3 steken. Maak 2 hstk's
in de volgende steek. Reliëf3dstk/voor in het stokje van toer 8 , links van het volgende blaadje (rechts, als je
linkshandig bent). Reliëf3dstk/voor in het stokje van toer 8 , recht van hetzelfde blaadje (links, als je linkshandig
bent).* Herhaal van * tot * nog 10x. Sluit met een hv in het eerste hstk.
Stekenaantal: 108 steken {36 vasten, 48 hstk en 24 reliëf3dstk/voor}

Toer 13 (Kleur A)
1l en v in dezelfde steek als de hv, welke het hstk is na 2 reliëf3dstk/voor. V in de volgende 2 steken. (Maak 2 vasten
in de volgende steek, welke de middelste v van de 3 vasten van de vorige toer is. Markeer de 2e v als je moeite gaat
hebben deze steek te vinden in de volgende toer. V in de volgende 8 steken) 11 x. Maak 2 v in de volgende steek. V in
de laatste 5 steken. Sluit met een hv in de 1e v.
Stekenaantal: 120 vasten

Toer 14 (Kleur A)
1l en v in dezelfde steek als de hv. V in de volgende 4 steken. Je zou nu 5 vasten moeten hebben.
*Hstk in de volgende steek. Stk in de volgende 2 steken. Dstk in de volgende 2 steken. 4l, sla de volgende 4 steken
over en maak een hv in de volgende steek, welke de 2e (gemarkeerde) v van de meerdering van de vorige toer moet
zijn. 13l en hv in dezelfde steek om een lus te vormen. 4l en sla de volgende 4 steken over. Dstk in de volgende 2
steken. Stk in de volgende 2 steken. Hstk in de volgende steek. V in de volgende 11 steken. De eerste en laatste v
zouden moeten vallen in de 2e (gemarkeerde) v van de meerdering van de vorige toer.*
Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste 5 v van de laatste herhaling over (omdat je deze al hebt gemaakt aan het
begin van de toer). Sluit met een hv in de 1e v. Hecht af en werk de draadjes weg.
Kijk eens naar je werk voordat je verder gaat. De bloemen, gevormd door de 4-lossenruimtes en de 13-lossenlussen
zijn je hoeken. Elk van deze moet vallen tussen 2 blaadjes. Als ze dat niet doen, moet je kijken waar je verkeerd bent
gegaan.
Stekenaantal: 84 steken {44 vasten, 8 hstk, 16 stk, 16 dstk, 8 4-lossenruimtes en 4 13-lossenruimtes }

Toer 15 (Kleur A)
Hecht aan met een staand hstk in een willekeurige 13-lossenruimte. Probeer deze steek zo dicht mogelijk in het
midden van de 13-lossenruimte te maken. In dezelfde 13-lossenruimte: (3 v, 2l, 3 v, hstk). Nu heb je de eerste hoek
gemaakt. Schuif deze steken op zodat ze over het midden van de 13-lossenruimte vallen. Je kunt ze later aanpassen
als het nu een beetje wiebelig lijkt.
*3l. V in elk van de volgende 21 steken. 3l. In de volgende 13-lossenruimte: (hstk, 3 v, 2l, 3 v, hstk).* Herhaal van *
tot * nog 3 x, sla de laatste hoek over bij de laatste herhaling. Sluit met een hv in het 1 e hstk. Hecht af en werk de
draadjes weg.
Stekenaantallen:


Totaal: 116 steken {8 hstk, 108 v, 8 3-lossenruimtes, en 4 2-lossenruimtes}



Per zijde: 29 steken {2 hstk, 27 v, en 2 3-lossenruimtes}
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Toer 16 (Kleur B)
Hecht aan met een staande v in een willekeurige 2-lossenhoekruimte. (2l, v) in dezelfde ruimte. Je hebt de eerste
hoek gemaakt. *v in de volgende 4 steken. Maak 3 v in de volgende 3-lossenruimte. V in de volgende 21 steken.
Maak 3 v in de volgende 3-lossenruimte. V in de laatste 4 steken. Sla niet per ongeluk de hstk meteen na de 3lossenruimte over. In de volgende 2-lossenruimte: (v, 2l, v).* herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek over bij
de laatste herhaling. Sluit met een hv in de 1e v.
Stekenaantal: 148 v en 4 2-lossenhoekruimtes {37 v per zijde}

Toer 17 (Kleur B)
Hv in de 2-lossenhoekruimte. 4l (telt als hstk en 2l). Hstk in dezelfde ruimte. Je hebt de eerste hoek gemaakt.
*Sla de eerste (verborgen) steek over. Hstk in elk van de overige 36 steken. (Hstk, 2l, hstk) in de volgende
2-lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot *nog 3 x, sla de laatste hoek bij de laatste herhaling over. Sluit met een hv in
de 2e l van de eerste 4l. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 152 hstk en 4 2-lossenhoekruimtes {38 hstk per zijde}

Toer 18 (Kleur A)
Hecht aan met een staand hstk in een willekeurige 2-lossenhoekruimte. (Hstk, 2l, 2 hstk) in dezelfde ruimte. Je hebt
de eerste hoek gemaakt.
*reliëfstokje/achter in elk van de 38 steken langs deze zijde. (2 hstk, 2l, 2 hstk) in de volgende 2-lossenhoekruimte.*
Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek bij de laatste herhaling over. Sluit met een hv in het 1 e hstk. Hecht af
en werk de draadjes weg.
Stekenaantallen:


Totaal: 168 steken en 4 2-lossenhoekruimtes {16 hstk en 152 reliëfstokjes/achter}



Per Zijde: 42 steken per zijde {4 hstk en 38 reliëfstokjes/achter}

Nu zou je vierkant 21 cm (8.5”) moeten meten.
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Deel 2 - Triangels
De triangels worden één voor één gemaakt door één kleur te gebruiken en heen-en-weer te haken. Je keert op het
eind van elke toer. Als je naar je steken kijkt zal de bovenkant van elke steek ACHTER de steel van de steek liggen, niet
ervoor, omdat de achterkant van de vorige toer altijd naar je toe is gekeerd. De enige uitzondering is wanneer je toer
19 maakt, daar is de bovenkant van elke steek VOOR de steel van de steek, omdat de goede kant van toer 18 naar je
toe is gekeerd.
Alle 4 de triangels zijn gemaakt met kleur C.

Toer 19
Met de goede kant naar je toe: hecht aan met een staande cluster steek in de 1e 3 steken van een willekeurige zijde.
(2l, maak een cluster over de volgende 3 steken) 13x. Keer.
Stekenaantal: 14 clusters en 13 2-lossenruimtes

Toer 20
3l (telt als je eerste stokje). Sla de eerste 2-lossenruimte over. Stk in de volgende cluster. (Maak 2 stk in de volgende
2-lossenruimte, stk in de volgende cluster) 11 x. Sla de laatste 2-lossenruimte over. Stk in de laatste cluster. Keer.
Stekenaantal: 36 stk

Row 21
Wanneer je er moeite mee hebt welke lus bij welke steek hoort, markeer dan alle reliëfdubbelstokjes/voor, behalve
de 1e en laatste, zodat je ze kunt vinden in de volgende toer.
3l (telt als eerste stk). Sla 2 steken over. Stk in de volgende steek. Reliëfdubbelstokje/voor rond de 3e cluster van toer
19. (Sla de volgende steek van toer 20 over en maak een stk in de volgende 2 steken. Reliëfdubbelstokje/voor rond
de volgende cluster van toer 19) 9 x. Er zijn nu nog 2 clusters over. Sla de volgende steek over en stk in de volgende
steek. Sla de volgende 2 steken over. Stk in de bovenkant van de 3e losse. Keer.
Stekenaantal: 22 stk (inclusief de 1e 3 lossen) en 10 reliëfdubbelstokjes/achter

Toer 22
3l (telt als 1e stk). Sla de volgende 2 steken over. Stk in de volgende 2 steken. (Maak een 5-dstk Bobbelsteek in de
volgende steek, dit is het reliëfdubbelstokje/voor. Stk in de volgende 2 steken) 8 x. Sla de volgende 2 steken over. Stk
in de bovenkant van de 3e losse. Keer.
Stekenaantal: 28 steken – 8 5-dstk bobbelsteken en 20 stk (inclusief de 1e 3 lossen)

Toer 23
3l (telt als 1e stk). Sla de 1e 2 steken over. Stk in de volgende 22 steken. Sla de volgende 2 steken over. Stk in de
bovenkant van de 3e losse. Keer.
Stekenaantal: 24 stk (inclusief de 1e 3 lossen.)
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Toer 24
3l (telt als 1e stk). Sla de 1e 3 steken over. Stk in de volgende steek. Stk in de laatst overgeslagen steek, werk OVER
het eerder gemaakte stk. Dit is je eerste kruissteek. (Sla 1 over, stk in de volgende steek, stk in de overgeslagen steek,
werk OVER het eerder gemaakte stk) 8 x. Sla de volgende 2 steken over. Stk in de bovenkant van de 3e losse. Keer.
Stekenaantal: 20 steken {2 stk (inclusief de 1e 3 lossen) en 9 kruissteken}

Toer 25
Denk er alsjeblieft aan dat de puffsteek gesloten wordt met 1 losse. De losse, direct na de puffsteek is een extra losse.
3l (telt als 1e stk). Sla de 1e kruissteek over. (Maak een Puffsteek tussen de 2 stk van de volgende kruissteek. 1l) 6 x.
Er zouden nu nog 2 kruissteken over moeten zijn. Maak een Puffsteek tussen de 2 stk van de volgende kruissteek. Sla
de laatste kruissteek over. Stk in de bovenkant van de 3e losse. Keer.
Stekenaantal: 7 Puffsteken, 2 stk (inclusief de 1e 3 lossen) en 6 1-lossenruimtes

Toer 26
3l (telt als 1e stk). Maak 2 stk in elk van de 6 1-lossenruimtes. Stk in de bovenkant van de 3e losse. Keer.
Stekenaantal: 14 stk's (inclusief de 1e 3 lossen)

Toer 27
3l (telt als 1e stk). Sla de 1e 3 steken over. Stk in de volgende 6 steken. Sla de volgende 3 steken over. Stk in de
bovenkant van de 3e losse. 1l en keer.
Stekenaantal: 8 stk's (inclusief de 1e 3 lossen)

Row 28
Je zult merken dat de instructies tussen
de haakjes niet gespiegeld aan elkaar
zijn. Dit is met opzet zo en zorgt er voor
een mooier resultaat.
Sla de 1e 2 steken over. (5-dstk
Bobbelsteek, stk, dstk) in de volgende
steek. 2l. (Dstk, 5-dstk Bobbelsteek, stk)
in de volgende steek. Sla de laatste 2
steken over. Hv in de bovenkant van de
3 lossen. Hecht af en werk de draadjes
weg. De 2-lossenruimte wordt de
nieuwe hoek.
Je hebt nu 1 triangel gemaakt. Je moet
aan elke zijde van het vierkant uit deel
1 herhalen zodat je weer eindigt met
een vierkant.
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Deel 3 – De rand
Je gaat het vierkant nu afmaken door er een rand aan toe te voegen.

Toer 29 (Kleur C)
Met de goede kant naar je toe hecht je aan met een staande v in een willekeurige 2-lossenruimte. (2l, v) in dezelfde
ruimte. Je hebt de 1e hoek gemaakt.
*v in de 1e 3 steken. v tussen de 5-dstk bobbelsteek en de bovenkant van toer 27 van de triangel. Maak 3 v in de
zijde van elke van de volgende 8 toeren. Maak 2 hstk in de zijden van de clustersteek. Hstk in de steek die het laatste
been van de cluster bevat. Maak 2 hstk in de volgende 2-lossenruimte van toer 18.
Maak 2 hstk in de zijde van de volgende cluster. Maak 3 v in de zijde van elk van de volgende 8 toeren. Sla de hv
over. V in de laatste 3 steken. (v, 2l, v) in de volgende 2-lossenruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste
hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in de 1e v. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal per zijde: 64 steken per zijde {57 v en 7 hstk niet inclusief de 2-lossenhoekruimtes

Toer 30 (Kleur B)
Hecht aan met een staand stk in een willekeurige 2-lossenhoekruimte. (stk, 2l, 2 stk) in dezelfde ruimte. Je hebt de
1e hoek gemaakt. *Stk in elk van de 64 steken langs deze zijde. (2 stk, 2l, 2 stk) in de volgende 2-lossenhoekruimte.*
Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in het 1 e stk. Hecht af
en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 272 stk en 4 2-lossenhoekruimtes {68 steken per zijde}
Op dit punt meet je vierkant 32 cm (12.5”).

Toer 31 (Kleur A)
Hecht aan met een staand hst in een willekeurige 2-lossenhoekruimte. (2l, hstk) in dezelfde ruimte. Je hebt de 1e
hoek gemaakt. *Reliëfstokje/achter in elk van de 68 steken langs deze zijde. (Hstk, 2l, hstk) in de volgende 2lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in
het 1e stk..
Stekenaantal: 280 steken en 4 2-lossenhoekruimtes {68 stk en 2 hstk’s per zijde}

Toer 32 (Kleur A)
Hv in de volgende 2-lossenhoekruimte. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2-lossenhoekruimte. Je hebt de
1e hoek gemaakt.
*Sla de 1e (verborgen) steek over. Stk in de volgende 2 steken. (3l, sla de volgende 2 steken over en hv in de
volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek zodat je een 8-lossenlus maakt. 3l en sla de volgende 2 steken over. Stk in
de volgende 5 steken) 6 x. Elk van deze herhalingen gaat over 10 steken.
3l, sla de volgende 2 steken over en hv in de volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek zodat je een 8-lossenlus
maakt. 3l en sla de volgende 2 steken over. Stk in de laatste 2 steken. (2 stk, 2l, 2 stk) in de volgende 2lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in
de bovenkant van de beginnende 3 l.
Stekenaantal per zijde: 38 stk, 7 8-lossenruimtes, en 14 2-lossenruimtes per zijde - niet inclusief de 2lossenhoekruimtes
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Toer 33 (Kleur A)
Hv in de volgende steek en in de volgende 2-lossenhoekruimte. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2lossenhoekruimte. Je hebt de 1e hoek gemaakt.
*Stk in de 1e 4 steken. (5l, sla de 2 3-lossenruimtes en de 8-lossenlus over en stk in de volgende 5 stk) 6 x. 5l, sla de 2
3-lossenruimtes en de 8-lossenlus over en stk in de laatste 4 stk. (2 stk, 2l, 2 stk) in de volgende 2lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in
de bovenkant van de beginnende 3l.
Stekenaantal per zijde: 42 stk en 7 5-lossenruimtes - niet inclusief 2-lossenhoekruimtes

Toer 34 (Kleur A)
Hv in de volgende steek en in de volgende 2-lossenhoekruimte. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2lossenhoekruimte. Je hebt de 1e hoek gemaakt.
*Stk in de 1e steek. (3l, sla de volgende 2 steken over en hv in de volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek zodat je
een 8-lossenlus maakt. 3l en sla de volgende 2 steken over. Stk in de volgende 5-lossenruimte. 2 samengehaakte
stokjes in dezelfde 5-lossenruimte. Zet de 8-lossenlus van toer 32 vast bij het maken van een stk in de 8-lossenlus en
de 5-lossenruimte. 2 samengehaakte stokjes in dezelfde 5-lossenruimte. Stk in dezelfde 5-lossenruimte.) 7 x.
3l , sla de volgende 2 steken over en hv in de volgende steek. 8l en hv in dezelfde steek zodat je een 8-lossenlus
maakt. 3l en sla de volgende 2 steken over. Stk in de laatste steek. (2 stk, 2l, 2 stk) in de volgende 2lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in
de bovenkant van de beginnende 3l.
Stekenaantal per zijde: 41 stk, 8 8-lossenruimtes, en 16 3-lossenruimte - niet inclusief 2-lossenhoekruimtes

Toer 35 (Kleur A)
Hv in de volgende steek en in de volgende 2-lossenhoekruimte. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2lossenhoekruimte. Je hebt de 1e hoek gemaakt.
*Stk in de 1e 3 steken. (5l, sla de 2 3-lossenruimtes en de 8-lossenlus over, en stk in de volgende 5 stk) 7 x. 5l, sla de
2 3-lossenruimtes en de 8-lossenlus over en stk in de volgende 3 stk. (2 stk, 2l, 2 stk) in de volgende 2lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot * nog 3x, sla de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in
de bovenkant van de beginnende 3l.
Stekenaantal per zijde: 45 stk en 8 5-lossenruimtes per zijde - niet inclusief 2-lossenhoekruimtes

Toer 36 (Kleur A)
Hv in de volgende steek en in de volgende 2-lossenhoekruimte. (1l, v, 2l, v) in dezelfde 2-lossenhoekruimte. Je hebt
de 1e hoek gemaakt.
*Sla de 1e (verborgen) steek over. V in de volgende 4 steken. (Maak 2 v in de volgende 5-lossenruimte. Zet de 8lossenlus van toer 34 vast bij het maken van een v in de 8-lossenlus en de 5-lossenruimte. Maak 2 v in dezelfde 5lossenruimte. V in de volgende 5 steken) 7 x. Maak 2 v in de laatste 5-lossenruimte. Zet de 8-lossenlus van toer 34
vast bij het maken van een v in de 8-lossenlus en de 5-lossenruimte. Maak 2 v in dezelfde 5-lossenruimte. V om de
laatste 5 steken. (v, 2l, v) in de volgende 2-lossenhoekruimte.* Herhaal van * tot *nog 3x, sla de laatste hoek van de
laatste herhaling over. Sluit met een hv in de bovenkant van de beginnende 3l. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: 344 v en 4 2-lossenhoekruimtes {86 v per zijde}
Je vierkant meet nu 42 cm (17”).
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Bedankt dat je ervoor hebt gekozen dit vierkant te maken. Als je foto’s van je project wilt delen, of als je feedback of
vragen hebt, dan kun je me hier vinden:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade

11 | C h a r l o t t e

www.lookatwhatimade.net

