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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.

Afkortingen

Je kunt natuurlijk elk soort garen
gebruiken wat je mooi vindt, pas
hierop de maat van je haaknaald
aan.
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Schaar, borduurnaald met ronde
punt om je draden weg te
werken.
Maat
De maat hangt af van de maat
van je kleine vierkanten. Met
drops light is deze ongeveer 40
cm.

toer
steek/steken
halve vaste
losse
lossenboog
vaste
stokje
dubbel stokje
drie dubbel stokje
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.

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.

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.

dstk – go 3x, 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* 4x.

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.

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
1. De vierkanten aan elkaar zetten
Er bestaat een grote verscheidenheid voor het aan elkaar zetten van granny’s. Als je een
favoriete manier hebt, probeer deze dan te gebruiken voor je Circles of the Sun kussen.
Tatsiana heeft drie manieren gebruikt om haar kussens aan elkaar te zetten, maar haar
favoriete manier is de ‘platte rits’ methode. Je kunt garen in iedere gewenste kleur gebruiken.
Voor haar kussen, en volgens Tatsiana ook de mooiste optie, heeft ze K2, beige, gebruikt.
Je haakt hv-en aan de bovenkant van je werk door de AL van de laatste toeren.
Maak een lusje in het garen. Steek je haaknaald nu (je houdt hierbij het garen onder je
haakwerk) in de 2e l in één van de hoeken van één vierkant en dan in de 2e l in één van de
hoeken van een ander vierkant, go en haal een lus op door alle drie de ls-n op je haaknaald. *
Steek je haaknaald nu (je houdt hierbij het garen onder je haakwerk) in de volgende st (AL)
van het eerste vierkant en dan in de volgende st (AL) van het andere vierkant, go en haal een
lus op door alle drie de ls-n op je haaknaald.* Herhaal ** tot de volgende hoek, eindig met
een hv in de 1e l, in totaal heb je nu 26 hv. Let op dat je telkens in de 2e l van de hoek begint.
Haak 3 vierkanten op rij aan elkaar. Haak de 3 rijen aan elkaar tot één groot vierkant.

Tip: wanneer je de verbindingstoer kruist, dan kun je hier 1l haken voordat je aan de volgende
vierkanten begint. Dit maakt de ‘kruisingen’ netjes.

Ch 1 = l
2. De rand haken
Tr 1.

Als alle vierkanten aan elkaar zitten, haak 1 tr rondom het geheel van de aan elkaar gehaakte
vierkanten in de VL van de laatste tr van de vierkanten. Begin in één van de steken, 1l (telt als
de 1e v) en haak verder met v. Aan het eind van een vierkant voor de verbindingstoer, haak 1v
in de 1e l (VL) , 1v in de hv van verbindingstoer en 1v in de 2e l van het volgende vierkant. In
de hoeken van het grote vierkant haak 1v (VL) in beide l-en. OA in de 1e v na de l (80 x 4 = 320
st)

.
sc = v
Tr 2.

Wissel naar garen K4. Begin in één van de st (AL) (maar niet in de l) van de laatste tr van het
grote vierkant. Haak deze tr in de AL!
Let op dat je deze tr in de laatste tr van de kleine vierkanten haakt en niet in de 1e tr van het
grote vierkant.
Haak met stk-jes rondom je hele gehaakte vierkant in de laatste tr van de kleine vierkanten
(het 1e stk zijn 2l). Aan het einde van ieder vierkant voor de verbindingstoer, haak een stk in
de AL van de 1e l, 1 stk in de hv van de verbindingstoer (aan de verkeerde kant) en stk in de 2e
l (AL) van de hoek van het volgende vierkant. In de hoeken van het grote vierkant haak 2stk
(AL) in de 1e l, 1l en 2stk in de 2e l. OA in het 1e stk van deze tr na de 2l. (82 x 4 = 328 st + 4
lbg van 1l)

2dc = 2stk

Tr 3.

Wissel naar garen K1. Begin in één van de stk-jes na de l in de hoek (AL). Haak deze tr in de AL!
Let op: de 1e v van de tr is zoals altijd, een l. En ieder stk van deze tr wordt gehaakt in een st
van tr1 die driect onder het volgende stk-je van tr2 zit.
Dit zijn de instructies voor één kant van het vierkant.
[2v *2v, 1stk (door beide ls-n) door de st van tr1, sla één stk van tr 2 over* 3 keer, 4v, *2v,
1stk (door beide ls-n) door de st van tr1, sla één stk van tr 2 over* 3 keer, 3v] 3 keer, 1v, (1v,
1l, 1v) in de lbg van 1l in de hoek. ( 84 st + 1lbg)
Herhaal dit voor de andere 3 kanten, waarbij je altijd begint in het 1 e stk van tr2 na de lbg in
de hoek. OA in de 1e v van deze tr na de l.
Let op: je hebt 6 overgeslagen steken van tr 1 tussen de groepjes van 3stk-jes bij ieder klein
vierkant, en je hebt 7 overgeslagen steken van tr1 boven de verbindingstoer.

dc = stk

dc = stk, 6 sts skipped = 6 overgeslagen stn, 7 sts skipped above joining rnd = 7 overgeslagen stn
boven de verbindingstr

NJ = OA
Tr 4.

Wissel naar garen K3. in Begin in het 1e stk-je van tr 3 na de één van de hoeken (AL). Haak deze
in de AL!
[*9v , (de 1e v van tr is een l), sla 2 stn van tr 1 over na het vorige stk-je van tr3, 1dstk (door
beide lsn) van de 2 volgende stn van tr1, sla 2 stn van tr3 over, 12v, 1dstk (door beide lsn) in
de st van tr1 die je in de verbindingstoer hebt gehaakt, sla 1 st van tr3 over, 3v* 3 keer,

9v, sla 2 stn van tr 1 over na het vorige stk van tr3, 1dstk (door beide lsn) van de 2 volgende
stn van tr1, sla 2 stn van tr3 over, 10v, 1ddstk (door beide lsn) in de st van tr1 die je in de 1e l
van de hoek hebt gehaakt, sla 1 st van tr3 over, 3v (1v, 1l, 1v) in de volgende l (AL), 3v, 1ddstk
(door beide lsn) in de volgende st van tr1 na de het vorige ddstk, sla 1 st van tr3 over, 1v] 4
keer, OA in de 1e v van deze tr na de l.

tr = dstk, dtr = ddstk

1sc, ch1, 1sc = 1v, 1l, 1v, dtr = ddstk
Gefelicteerd! Je Circles of the Sun is klaar.
Je kunt hem nu op een kant en klare kussenhoes naaien of je maakt deze zelf.
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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