DEEL 2

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
Toer 13: K8
[2stk-al in het stk van tr 12, die zich bevindt in de 2e st van tr 11 die in het samengehaakte rdstkv van tr 8 is gehaakt,
1stk-al in volgende 7 stk] 12x. De tr afsluiten met hv, maar de draad niet afknippen **108 stk

Aanduiding beginpunt tr 13, 2stk-al = begin stk en stk in dezelfde st
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Toer 14: K8

Ga verder met dezelfde kleur: 1l (= 1e v), 1v in volgende stk [1hstk in vlg 3 stk, 1stk in vlg 3 stk, 1dstk in vlg 2
stk, in vlg stk (2dstk, 2l, 2 dstk), 1dstk in vlg 2stk, 1stk in vlg 3 stk, 1hstk in vlg 3 stk, 1 v in vlg 10 stk] 4x, de laatste
2v laten vervallen, sluiten. **40v, 24hstk , 24stk, 16dstk, 4 lbg-2l

Toer 15: K3
[in lbg(2dstk, 1l, 2dstk), 1dstk in vlg 3 st ,1stk in vlg 6 st, 1hstk in vlg 12 st, 1stk in vlg 6 st, 1dstk in vlg 3 st] 4x,
sluiten. **48hstk, 48stk, 40dstk, 4 lbg-1l

Toer 16: K7
1 rstka om laatste dstk voor hoek, [in lbg (1hstk, 2l, 1hstk), 1rstka om volgende 34 st] 4x. Laat laatste rstka
vervallen, sluiten. **136 rstka, 8 hstk, 4 lbg-2l

Toer 17: K5
[in lbg (2stk, 2l, 2stk) 1e hstk overslaan. [in de vlg st (1stk, 1l, 1stk) 2 stk overslaan] 11x, in vlg stk (1stk, 1l, 1stk)
laatste hstk overslaan] 4x, sluiten. **112stk, 48 lbg-1l, 4 lbg-2l
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Toer 18: K4
[in lbg-2l (2stk, 1l, 2 stk), 1stk in vlg 3 stk, (1l, sla de 1l over, 1stk in vlg 2 stk) 11x, 1l, 1stk in vlg 3 stk] 4x, sluiten.
**128stk, 48+4 lbg-1l

Toer 19: K6
[in lbg in de hoek (v, 2l, 1v), 1v in vlg 5 stk, (groepje van 3 samengehaakte dstk in lbg van tr 17, blijf voor de lbg van
tr 18 en sla deze over, v in vlg 2stk) 12x, 1v in vlg 3 stk] 4x, sluiten. **136v, 48 groepjes van 3dstk, 4 lbg-1l

Toer 20: K7
[beginnen in lbg [3 stk samenhaken, 1e stk in lbg, 2e in vlg v, 3e in vlg v), (2l, 3stk samenhaken verdeeld over vlg
3st)14x, 2l, 3stk samenhaken (1stk in beide laatste v, en 1 in lbg) 6l] 4x, sluiten. **64 samengehaakte stk, 60 lbg-2l, 4
lbg-6l

Toer 21: K3 haak deze tr in de achterste lus
1v in laatste groepje stokjes voor de hoek (al), 1v in volgende 3 st (al),[ 2l (=hoek), 1v in volgende 52 st (al)] 4 x, sla
bij de laatste herhaling de laatste 4v over, sluiten. **208 v-al, 4 lbg-2l
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Toer 22: K1 Haak de toer in de voorste lus. Als je moeite hebt met de kreeftsteek zou je kunnen proberen deze op naald
4½ te haken, zoals, Joëlle, mijn testhaakster dat ook heeft gedaan.
Beginnen in laatste v voor lbg: [1 kreeftsteek in alle 52 v (vl), 1 kreeftsteek in de 2 l (vl) van de hoek] 4 x, sluiten.

Toer 23: K8 Haak de toer in de achterste lus van toer 21.
[In 1e l in de hoek van tr. 21, 2 stk (al), 2l, in 2e l in de hoek 2stk (al), 1stk in vlg 52 v (al)] 4x, sluiten.

Iedere zijde heeft nu 56 stk.

EINDE DEEL 2
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