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Wat heb je nodig
Garen in 6 kleuren: groen, rood,
geel, beige, grijs en oranje.
Tatsiana heeft “Cotton Light”
van DROPS (50g,
105 m) gebruikt.
Haakdingen gebruikt Stone
washed van Scheepjeswol
Haaknaald passend bij je garen.
Je kunt natuurlijk elk soort garen
gebruiken wat je mooi vindt, pas
hierop de maat van je haaknaald
aan.
Schaar, borduurnaald met ronde
punt om je draden weg te
werken.
Maat
De maat hangt af van het garen
en de haaknaald die je gebruikt.
Met drops light is deze ongeveer
12,5 cm.

Afkortingen
tr
st(n)
hv
l
lbg
v
hstk
stk
4stk-sam
dstk
4dstk-sam
v-meer
stk-meer
go
ls(-n)
VL
AL
OA
so
*…*

toer
steek/steken
halve vaste
losse
lossenboog
vaste
half stokje
stokje
4 stokjes samen haken
dubbel stokje
4 dubbele stokjes samen haken
vaste meerderen
stokje meerderen
garen over de naald
lus(sen)
voorste lussen
achterste lussen
onzichtbaar afsluiten met naald (zie tips&tricks)
sla over (stn)
*herhaal haakpatroon* zo vaak als aangegeven
staat.

Uitleg steken
hv – steek je naald in de aangegeven st, go,
haal een ls op door deze st, haal deze ls ook
direct door de 1e ls op de naald.

4x, go, en haal deze door alle 5 ls-en op de
haaknaald.

v – steek je naald in de aangegeven st, go, haal
een ls op door deze st, go, en haal deze door
beide ls-en op de haaknaald.

stk-meer – haak 2stk in dezelfde st.

hstk – go, steek je naald in de aangegeven st,
go, haal een ls op door deze st, go, en haal
deze door alle 3 ls-en op de haaknaald.
stk – go, steek je naald in de aangegeven st,
go, haal een ls op door deze st, *go, en haal
deze door 2 ls-en op de haaknaald* 2x.

v-meer – haak 2v in dezelfde st.
dstk – go 2x, steek je naald in de aangegeven
st, go, haal een ls op door deze st, *go, en haal
deze door 2 ls-n op de haaknaald* 3x.
4dstk-sam - * go twee keer, steek je naald in
de aangegeven st. go, haal een ls op door deze
st, [go, en haal deze door 2 ls-en op de
haaknaald] 2x * 4x, go, en haal deze door alle 5
ls-en op de haaknaald.

4stk-sam - * go, steek je naald in de
aangegeven st, go, haal een ls op door deze st,
go, en haal deze door 2 ls-en op de haaknaald*
De orginele post van dit negende vierkant vind je hier
Alle informative over de Circles of the Sun Cal vind je in de orginele post van LillaBjörnCrochet:
De nederlandse vertaling van deze post vindt je hier:
Bij ‘Itsallinanutshell’ vind je instructie video’s voor deze Cal.
Kleuren:

K1 – Geel, K2 – Beige, K3 – Oranje, K4 – Groen, K5 - Grijs, K6 – Rood.

Instructies
Tr 1.

Begin met garen in K6.
Haak een magische ring, 2l (telt als je 1e stk) en 11 stk in de magische ring. OA in het 1e stk na
de 2l. Weet je niet hoe? Kijk dan eens naar deze instructie. (= 12 stk)

11 dc = 11 stk, NJ = OA
Tr 2.

Wissel naar garen K5. Begin in één van de steken van tr 1. Haak deze tr in beide lussen!
Let op: het 1e 4stk-sam van de toer zijn 2l en een 3stk-sam (allemaal in dezelfde st). Haak
alstjeblieft 3l i.p.v. 4l als je lossenketting te los wordt.
*1 4stk-sam, 4l. Sla 1 st van tr1 over)* 6 keer. Sluit af met een hv in het 1e 4stk-sam. (= 6 4stksam en 6 lbg-en van 4l)

Dc3tog + ch2 = dc4tog - 3stk-sam + 2l = 4stk-sam , sl st = hv
Tr 3.

Wissel naar garen K3. Begin in één van de 4stk-sam van tr2. Haak deze tr in beide lussen!
*1v in het 4stk-sam van tr2 (de 1e v van de tr is een l). 2v rondom de volgende lbg van 4l, 1
4dstk-sam (VL) van de onderliggende, overgeslagen st van tr1. 2v rondom dezelfde lbg van 4l*
6 keer, OA in de 1e v van deze tr na de l. (= 36 st)

Tr4tog = 4dstk-sam, NJ = OA
Tr 4.

Wissel naar garen K4. Begin in één van de 4dstk-sam van tr 3 (AL). Haak deze tr in de AL!
Let op: de meerderingen worden gehaakt in de 4dstk-sam van tr3 en in de st-n die zijn gehaakt
in de 4stk-sam van tr2.
*1stk-meer (het 1e stk van de tr is zijn 2l), 2stk* 12 keer. OA in het 1e stk na de 2l. (= 48 stk)

dc = stk
Tr 5.

Wissel naar garen K2. Begin in één van de 4dstk-sam van tr3 (VL). Haak deze in de VL!

Let op: haak 5l in het begin van deze tr, deze telt als de 1e 1v en 4l.
*1v , 4l. Sla 2 st-n van tr3 over* 12 keer. Sluit af met een hv in dezelfde st waarin je bent
begonnen. Trek de draaduiteinden naar de achterkant van je werk en leg er een knoopje in.
(=12v-en en 12 lbg-en van 4l).

sc = v
Tr 6.

Ga verder met garen in K2. Begin in het 2e stk (AL) van één van de meerderingen in tr4. Haak
deze tr in de al!
Let op: raak geen stk-je van tr4 kwijt die net na de v tussen 2 stk-jes zit.
*4v (de 1e v van de tr is een l), 1v in de ruimte voor het volgende stk van tr4* 12 keer. OA in
het 1e v na de l. (= 60 v-en)

Sc in sp = v in de ruimte tussen de stk-jes, next sc = volgende v

NJ = OA

Tr 7.

Wissel naar garen K1. Begin in één van de v (AL) van tr6 die is gehaakt na de v tussen de twee
stk-jes. Haak deze tr in de al!
Let op: haak deze tr strak zodat je cirkel plat blijft.
*4hstk (het 1e hstk van de tr zijn 2l), 2hstk in de v die tussen de twee stk-jes zit.* 12 keer. OA
in het 1e hstk na de 2l. (= 72 hstk)

Tr 8.

Wissel naar garen K5. Begin in één van de hstk van tr7 (AL) die na het hstk-meer zit. Haak deze
tr in de al.
Let op: de 4stk-sam van deze tr worden gehaakt in de v-en van tr6 die zijn gehaakt tussen de
stk-jes. Als je haakwerk iets is gaan golven in de vorige tr-n dan zou dat na deze tr over moeten
zijn.
*5v (de 1e v van de tr is 1l), 1 4stk-sam (VL) in de onderliggende st van tr6 gehaakt tussen de 2
stk-jes. Sla 1 st van tr7 over.* 12 keer. OA in de 1e v na de l. (= 72 st-n)

Dc4tog = 4stk-sam, NJ = OA
Tr 9.

Wissel naar garen K3. Begin in één van de 4dstk-sam (AL) van tr8 die direct boven het 4dstksam van tr3 ligt. Haak deze tr in de al!
Let op: na deze tr heb je 4 hoeken.
*1v (de 1e v van de tr is een l), 1hstk, 2stk, 2dstk, 2dstk in de volgende st, 2l, 2dstk in de
volgende st, 2dstk, 2stk, 1hstk, 5v* 4 keer. OA in het 1e hstk van de toer na de l. (= 80 st + 4
lbg-en van 2l).

Tr 10. Wissel naar garen K6. Begin in de 1e v (AL) van de 6v-en van de tr 9. Haak deze tr in de al!

*12v (de 1e v van de tr is een l), 1hstk, 2stk in de lbg van 2l, 2l, 2stk in dezelfde lbg van 2l,
1hstk, 6v* 4 keer. OA in de 1e v van de toer na de l. (= 96 st + 4 lbg-en van 2l)

Hdc = hstk

Gefelicteerd! Je negende vierkant van Circles of the Sun is klaar.
Vergeet niet om deze op Facebook en Ravelry te delen. Je mag dit vierkant ook pinnen via
Pinterest om hem zo met je vrienden te delen. Ook wil ik je uitnodigen om mij te volgen via mijn
Facebook club.
Tot volgende week. Tatsiana :)
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