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WEEK 4
Toer 14, kleur 5
Tip: Wil je je haakwerk wat meer diepte geven dan moet je deze toer in de achterste lussen van toer 13 haken.
Hecht een nieuwe kleur aan door een begin half stokje te maken in het eerste dubbele stokje van één van de
blaadjes (foto 1). V in het volgende dstk (foto 2), 6l (foto 3), v in het zevende dstk , hstk in het laatse dstk van het
blaadje. Stk in de vaste tussen de blaadjes, Rstkv rondom de picot van toer 10, stk in de laatste vaste tussen de
blaadjes . *Hstk in het eerste dstk, v in het tweede dstk (foto 4), 6 l, v in het zevende dstk, hstk in het laatste dstk.
Stk in de v tussen de blaadjes, Rstkv rondom de picot van toer 10, stk in de laatste vaste tussen de blaadjes. *
Herhaal ** nog 10 keer. Sluit af met een hv in het begin half stokje.
Aantal steken: 24 stk, 12 Rstkv, 24 hstk, 24 v, en 12 lbg van 6l.

Toer 15, kleur 6
Deze toer is hetzelfde als toer 12 alleen met meer vasten
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1l en 1v in dezelfde steek. 1v in de volgende steek.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste (foto 1)in de laatse hv van de vorige
toer en 1v in de volgende steek (foto 2).
*Haak 6v om de lbg van 6 lossen achter het blaadje (foto 3). V in de zeven volgende steken (foto 4).* Herhaal **
nog 10 keer. Haak 6v om de laatste lbg van 6lossen, v in de vijf volgende steken. Sluit af met een hv in de eerste
vaste.
Aantal steken: 156 v.

Het patroon 'Sophies Garden' is het ontwerp van Dedri van http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald
door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.
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Toer 16, kleur 5
Tip: de halve stk in het picootje valt in de vierde vaste van de de lbg van 6l.
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat hv in de volgende steek, 2l (deze telt als je eerste hstk ). Hstk
in de volgende 3 steken.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin half stokje (foto 1) in de steek na de hv
waarmee je de vorige toer bent geëindigd. Hstk in de volgende 3 steken (foto 2).
*Vang het het picootje door een hstk te maken door de picot van toer 13 en door de volgende steek van toer 15
(foto's 3&4). Hstk in de volgende 5 steken, DDRstkv rondom de Rstkv van toer 14 (foto's 5&6). Volgende steek van
toer 15 overslaan en 2hstk in de volgende steek. DDRstkv rondom dezelfde Rstkv van toer 14 (foto 7). Volgende
steek van toer 15 overslaan en hstk in de volgende 4 steken.* Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet bij de laatste
herhaling de 4hstk. Sluit af met een hv van het begin hstk.
Aantal steken: 144 hstk, 24 DDRstkv

Het patroon 'Sophies Garden' is het ontwerp van Dedri van http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald
door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.
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Toer 17, kleur 2
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1l en 1v in dezelfde steek. 1v in de volgende 4 steken.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste (foto 1)in de laatse hv van de vorige
toer en 1v in de volgende 4 steken.
* Rstkv rondom de picot van toer 13 (foto 2). Sla de volgende steek van toer 16 over, v in de volgende 6 steken. 2v
in de volgende steek. V in de volgende 6 steken* Herhaal ** nog 11 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de
laatste 5 vasten. Sluit af met een hv van de begin vaste.
Aantal steken: 168 v, 12 Rstkv

Het patroon 'Sophies Garden' is het ontwerp van Dedri van http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald
door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.

