DEEL 7

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
Toer 19: K3
Beginv in 1e st, v in vlg st [2 st overslaan, 6stk in vlg st (= in samengehaakte dstk), 2 st overslaan, v in vlg 3 st].
Draad niet afhechten.

Toer 20: K3
Ga verder met dezelfde kleur. 1kl (telt als 1ev), v in vlg st [1 st overslaan, 1hstk in vlg st, 1l, 1hstk in vlg st, 1l, 1stk
in vlg st, 1l, 1stk in vlg st, 1l, 1hstk in vlg st, 1l, 1hstk, 1 st overslaan, 1v in vlg st]
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Toer 21: K1
Beginstk in 1e st, stk in dezelfde st, [1rhstkv om vlg 2 st, 1rvv om vlg 2 st, 1rhstkv om vlg 2 st, 2stk in de v]. Sla bij de
laatste herhaling het 2e stk over. 1stk in laatste st. Draad niet afhechten.
Stekenaantal als toer 1.

Toer 22 & 23: K1
Ga verder met dezelfde kleur. 3kl (telt als 1estk), 1stk in iedere st. Draad niet afhechten na tr 22. Na tr 23
draad afhechten. Stekenaantal als toer 1.
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DE VOLGENDE 3 TOEREN WORDEN AAN DE GOEDE KANT GEHAAKT!!!
Toer 24: K9 goede kant
1beginv- al in 1e st, [1v-al in vlg 2 st, 1rddstka om 1e stk van waaierboog van tr 20, 1 st overslaan, 1v-al in vlg 2 st,
1 rddstka om 2e stk van waaierboog van tr 20 , 1st overslaan, 1v-al in vlg 2 st], 1v-al in laatste st.

Toer 25: K5 goede kant
1beginv- vl in 1e st van tr 23, [1v-vl in vlg 3 st van tr 23, 2drstkv om de st van tr 22 die tussen de rddstka van tr 24
zit, 2 st overslaan, 1v-vl in vlg 3 st van tr 23], 1v-vl in laatste st.

Toer 26: K2 goede kant, deze toer haak je door de achterste lussen van toer 25 en door beide lussen van
toer 24
1beginv in 1e st (door al tr 25 en beide l tr 24), 1v in iedere volgende st (door al tr 25 en beide l tr 24). Draad niet
afhechten.
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VANAF HIER WORDEN DE TOEREN WEER HEEN EN WEER GEHAAKT
Toer 27: K2 achter kant
Ga verder met dezelfde kleur. 3kl (telt als 1estk), 1stk in iedere st.
Stekenaantal als toer 1.

de toer is aan de achterkant gehaakt, de foto is van de voorkant gemaakt nadat toer 27 is afgerond
Toer 28: K9
1beginv in 1e st, 1v in vlg 2 st, [1ddstk in 2 achterste lussen tr 25 boven het rdstka, 1 st overslaan, 1v in vlg 3 st,
1ddstk in 2 achterste lussen tr 25 boven het rdstka, 1 st overslaan, 1v in vlg 3 st], de laatste v van de laatste
herhaling laten vervallen.
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Toer 29: K4
1beginstk in 1e st, 1stk in iedere st.
Stekenaantal als toer 1.

de toer is aan de achterkant gehaakt, de foto is van de voorkant gemaakt nadat toer 29 is afgerond
Toer 30: K1
1beginstk in 1e st, 1rddstkv om ddstk van tr 28, 1 st overslaan, [1stk in vlg 7 st, 2rddstkv samenhaken om de
volgende 2 ddstk van tr 28 (de 1e om de tweede ddstk en de 2e om de eerste ddstk), 1 st overslaan], 1stk in vlg 7 st.
1rddstkv om laatste ddstk en stk in de laatste st samenhaken.

Toer 31: K5
1beginhstk in 1e st, [1hstk in vlg 7 st, 1l, 1 st overslaan (=het samengehaakte rddstkv)] herhaal tot 9 st voor het
einde. Hstk in laatste 9 st.
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Toer 32: K6
1beginv in 1e st, 1v in vlg 8 st, [1popcornsteek in samengehaakte rddstkv van tr 30 blijf hierbij voor de lbg van tr 31,
1 lbg overslaan, 1v in vlg 7 st], 1v in laatste st.

Toer 33: K3
1beginv in 1e st, 1v in vlg 7st, [1l, 1st overslaan (=de popcornst, 1v in vlg 7 st], herhaal tot 2 st voor het einde, 1v in
laatste 2 st.

EINDE DEEL 7
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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