DEEL 6

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
Deze week haak je verder aan alle 4 afzonderlijke kanten van de deken.
Toer 6 & 7: K8
Voor tr 6, 1 beginstk / voor tr 7, 3kl (telt als 1estk), 1stk in alle vlg stk. Hecht de draad aan het eind van tr 7 af.
Stekenaantal als toer 1.
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Toer 8: K5
1 beginstk, 1stk in alle volgende stk. Draad niet afhechten.
Stekenaantal als toer 1.

Toer 9: K5
Ga verder met dezelfde kleur. 1kl, v in dezelfde st, [3 st overslaan, in vlg st 9stk, 3 st overslaan, 1v in vlg st]
herhaal [ ] tot er nog 1 st over is, v in laatste st. Hecht de draad af.

Toer 10: K3
1 beginstk, 5stk samenhaken over volg 5 st , 4l, 1v in vlg st, [3l, 9stk samenhaken over vlg 9 st, 4l,1v in vlg st] tot
bovenop de laatste boog. 3l, 5 stk samenhaken over de laatste 5 st. Draad niet afhechten.
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Toer 11: K3
Ga verder met dezelfde kleur. 3kl (telt als 1estk), 4stk in dezelfde st, v in vlg v, [9stk in het midden van 9
samengehaakte stk, v in vlg v] tot er de 5 samengehaakte stk over zijn. 5stk in het midden van 5 samen-gehaakte
stk. Stk in het 1e stk van tr 10. Hecht de draad af.

Toer 12: K5
1 beginv, 1v in vlg st, [3l, 9stk samenhaken over volg 9 st , 4l, 1v in vlg st] tot het einde (de laatste v valt in de laatste
st, hierin zit ook het 9e stk van de samengehaakte stk). Draad niet afhechten.

Toer 13: K5
3kl (telt als 1estk), [3stk om lbg, 1stk in midden samengehaakte stk, 3stk om lbg, 1stk in v] tot er nog 1 st over is, (in
de allerlaatste lbg van de tr 2stk.} Stk in laatste st. Hecht de draad af.
Stekenaantal als toer 1.
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Toer 14 & 15: K8
Voor tr 14, 1 beginstk / voor tr 15, 3kl (telt als 1estk), 1stk in alle vlg stk. Hecht de draad aan het eind van tr 15 af.
Stekenaantal als toer 1.

Toer 16: K4
Beginv-al in 1e st, 1v-al in vlg 4 st, 3rdstkv samenhaken {1e om stk onder laatste v (tr 15), 2e om vlg stk een tr lager
(tr14) , 3e om vlg stk (tr15)}, 1st van tr 15 overslaan, [1v-al in vlg 7 st, 3rdstkv samenhaken als { }, 1 st van tr 15
overslaan] tot je 4 st over hebt, 1v-al in laatste 4 st.

Toer 17: K6
Beginstk in 1e st, 1stk in vlg 3 st, [1l, 1 st overslaan (=samengehaakte rdstkv), 1stk in vlg 7 st] tot je 6 st over hebt,
1l, 1 st overslaan, 1stk in laatste 5 st.

CAL MADE BY MOM 2017 © Alle rechten voorbehouden. Dit patroon is voor eigen gebruik. Het mag niet worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt worden, op welke manier dan ook, zonder toestemming van Haakdingen.nl

27

Toer 18: K7
Beginv in 1e st, v in vlg 4 st, [5 samengehaakte dstk in samengehaakte rdstkv van tr 16 (blijf hierbij voor de lbg van
tr 17), 1 lbg overslaan, 1v in vlg 7 v] tot je 1lbg en 4 st over hebt, 5 samengehaakte dstk in samengehaakte rdstkv
van tr 16, 1 lbg overslaan, 1v in laatste 4 v.

EINDE DEEL 6
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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