DEEL 14

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
Toer 32: K1
Begin in willekeurige hoek, [(2stk, 2L, 2stk) in lbg, 1stk in vlg st, {4 stk in elke wokkel (=1stk in 1e v, 1stk om lbg, 1stk
in vlg 2 v)} 19x, 1stk in laatste v] 4×.
Aantal steken: per zijde 82stk en 1lbg.
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Toer 33: K5
Begin in willekeurige hoek, [(1hstk, 2L, 1htk) in lbg, 1hstk in vlg 82 st] 4x.
Aantal steken: per zijde 84hstk en 1lbg.

Toer 34: K8
Begin in willekeurige hoek, [(2stk, 2L, 2stk) in lbg 1rstka om de vlg 84 st] 4x.
Aantal steken: per zijde 84rstka, 4stk en 1lbg. draad niet afknippen.

Toer 35: K8
Ga verder met dezelfde kleur: 3L (telt als 1e stk, 1stk in vlg st, [(2stk, 2L, 2stk) in lbg, 1stk in vlg 88 st] 4x, vergeet
bij de laatste herhaling de laatste 2 stk.
Aantal steken: per zijde 92stk en 1lbg.

Haak in totaal 4 vierkanten volgens dit patroon.
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BIEZEN AAN DE HOEKBLOKKEN
Haak aan ieder hoekblok 2 biezen, zoals hieronder beschreven staat. De 2 biezen worden dus afzonderlijk van
elkaar aan het hoekblok gehaakt!

Vanaf hier gaan we in heen- en weergaande rijen haken. We beginnen met de achterkant van het
haakwerk naar je toe.
Toer 1: K2
1 beginstk in lbg in de hoek, 1stk in alle 92 stk, 1stk in lbg in de hoek. Draad niet afhechten.
Aantal steken: per zijde 94stk.

Toer 2: K2
Ga verder met dezelfde kleur: begin met 5 keerlossen (telt als 1edstk), 23 kruissteken over 4 stk, 1dstk in laatste
stk. Draad niet afhechten.
Aantal steken: per zijde 23 kruissteken en 2 dstk.
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Toer 3: K2
Ga verder met dezelfde kleur begin met 3kl (telt als 1estk), [1stk in vlg stk, 2stk in lbg, 1stk in vlg st] tot je 1 st over
hebt, stk in laatste st. Draad niet afhechten.
Stekenaantal als toer 1.

Toer 4 & 5: K2
Herhaal toer 2 & 3. Hecht aan het eind van toer 5 NIET af , laat +/- 3 meter garen hangen voor het aan elkaar
haken.
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Haak de 4 vierkanten in de hoeken, met hv.
Hiervoor leg je ‘lege’ hoek van het grote deel plat op tafel en leg je de gehaakte vierkanten met de biezen tegen
het grote deel aan. Er ontstaat een leeg vierkantje op de kruispunten van de biezen (hiervoor haken we in deel
15 een invulling). Speld de biezen aan het grote deel om de +/- 5 steken (nu kun je eindelijk de spelden uit je
pakket goed gebruiken ☺). Begin met het haken van hv-en, de draad houd je hierbij achter je werk en je haalt
telkens een lus op naar boven. Trek de draad niet te strak aan. Krijg je een te strakke naad neem je haaknaald
dan een halve maat groter.

Zoals je misschien ziet heb ik juist een kleinere naald gebruikt zodat ik de naald makkelijker tussen de steken kon steken,
maar dat is een kwestie van proberen, mijn moeder gebruikte juist een maat grotere naald.

Vind je de achterkant van de deken rommelig? Ook die van ons heeft geen rechte lijn.

EINDE DEEL 14
Heb je vragen over dit patroon probeer dan hulp te zoeken in de FB-groep waarin ik en mijn moeder allebei ook
dagelijks actief zijn https://www.facebook.com/groups/619306631548527/?fref=ts
Of neem dan contact met mij op via de mail:
mailto:dianne@haakdingen.nl?subject=vraag over CalMadeByMom
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