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WEEK 6
Toer 22, kleur 3 (op de eerste 3 foto's is met een andere kleur gehaakt)
Nu zijn de blaadjes die gevormd worden door de reliëf stokjes voor bijna compleet. In deze toer worden ze
afgemaakt met de punt van het blad. Schrik niet dat het haakwerk nu gaat krullen, dit komt goed in de volgende
toer.
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1 l en 1v in dezelfde steek. V in de volgende 2 steken.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer. V
in de volgende 2 steken (foto 1).
* DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 20 aan de linkerkant van de popcornsteek (foto 2) (rechts als je
linkshandig haakt). DDRstkv rondom de DDRstkv van toer 20 aan de rechterkant van de popcornsteek (links als je
linkshandig haakt). Volgende steek van toer 21 overslaan. V in de volgende 3 steken (foto 3). (2v om de lbg van 2l,
v bovenop de cluster) Herhaal () nog 2 keer. 2v om de laatste lbg van 2l. V in de volgende 4 steken.* Herhaal **
nog 11 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 3 vasten. Sluit af met een hv op de eerste v.
Aantal steken: 216 v, 24 DDRstkv

Toer 23, kleur 5
Wanneer je de Rstkv haakt, maak je één Rstkv rondom beide DDRstkv van de vorige toer en sla je de bovenkant
van deze steken over.
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 3l (deze telt als het eerste stk), stk in de volgende 2 steken.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin stokje in dezelfde steek als de hv waarmee
je de vorige toer hebt afgesloten, stk in de volgende 2 steken (foto 1).
* één Rstkv rondom beide DDRstkv van toer 22 (foto 2). stk in de volgende 18 steken (foto 3). Vergeet niet per
ongeluk de steken verstopt achter de DDRstkv.* Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de
laatste 3 stokjes. Sluit af met een hv op het eerste stk.
Aantal steken: 216 stk, 12 Rstkv

Het patroon 'Sophies Garden' is het ontwerp van Dedri van http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald
door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.
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Toer 24, kleur 6
Tijdens deze toer meerder je door rondom de Rstkv en bovenop het Rstkv te haken.
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1 l en 1v in dezelfde steek. V in de volgende 2 steek.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer. V
in de volgende steek.
*Hstk in de 2 volgende steken. het tweede hstk valt boven in de Rstkv van toer 24. Rstkv rondom hetzelfde Rstkv
van toer 24 (foto 1). Hstk in de volgende 2 steken. V in de volgende 15 steken* Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet
bij de laatste herhaling de laatste 2 vasten. Sluit af met een hv op de eerste v. Hecht af en werk het uiteinde van
het garen weg.
Aantal steken: 180 v, 48 hstk, 12 Rstkv

Het patroon 'Sophies Garden' is het ontwerp van Dedri van http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald
door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.
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Toer 25, kleur 7 OPTIONEEL
Begin met een begin vaste in één van de steken van de vorige toer.Maak een kreeft steek in iedere steek van de
vorige toer. Een kreeftsteek is een vaste die je de andere kant op haakt. In deze video vind uitleg over de kreeft
steek. Sluit deze toer niet af met een hv, dit lukt ook niet. Gewoon afhechten en de draad wegwerken.
Aantal steken: 240 kreeftsteken

foto's 1 t/m 3 zijn vanDedri van lookatwhatimade.net

Het patroon 'Sophies Garden' is het ontwerp van Dedri van http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald
door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.

