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WEEK 7
Toer 26, kleur 3
Deze toer haak je alleen om de steeltjesvan de steken van toer 24. Zorg ervoor dat je niet per ongeluk een steek
overslaat of om twee steeltjes tegelijk haakt. Om jezelf te kunnen controleren, zitten er in het patroon een paar
referentiepunten die aangeven wanneer je bij het Rstkv van toer 24 bent aangekomen. Het haken van de DRstka
(dubbel reliëf stokje achter) lijkt lastig, maar het gaat je vast lukken.
Begin met een begin vaste rondom het steeltje van één van de Rstkv van toer 24 (foto 1). Rva rondom de
volgende 9 steken.
*HRstka (half reliëf stokje achter) rondom de volgende 10 steken. Het laatste Rhstka komt uit in de steek voor het
Rstkv van toer 24 (foto 2). Rstka in de volgende 9 steken. (3 keer een DRstka rondom de volgende steek, 2l , 3
keer een DRstka rondom de volgende steek) Dit vormt de hoek. (foto's 3 & 4) Rstka in de volgende 9 steken. Het
laatste Rstka komt uit in de steek voor het Rstkv van toer 24 (foto 5). HRstka rondom de volgende 10 steken. Rva
rondom de volgende 20 steken.* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 10 Rva. Sluit af
met een hv in de begin vaste.
Aantal steken: 80 Rva, 80 HRstka, 72 Rstka, 24 DRstka en 4 lbg van 2 lossen

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 27, kleur 4
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat 1 l en 1v in dezelfde steek. V in de volgende 12 steken.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in de laatse hv van de vorige toer.
(foto 1) V in de volgende 13 steken.
*Hstk in de volgende 3 steken, stk in de volgende 12 steken. Het laatste stokje komt uit in de het Rstka voor de 3
DRstka van de hoek (foto 2). Sla de 3 DRstka over. In de lossenboog: 6 stk, 3l, hv in de 3e lus vanafg de haaknaald
(picootje), 6 stk. Het is wat krap voor 12 stk-jes in de lossenboog maar het past wel. Verdeel ze mooi in lbg (foto's
3-5). Sla de 3 DRstka over. Stk in de volgende 12 steken, (foto 6), hstk in de volgende 3 steken, v in de volgende
28 steken* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste 14 v. Sluit af met een hv in de begin
vaste.
Aantal steken: 112 v, 24 hstk, 144 stk, 4 picootjes

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 28, kleur 1
Het lijkt er in deze toer op dat de hoeken te strak worden, hierover moet je je geen zorgen maken.
Begin met een begin vaste in één van de picootjes van de vorige toer (foto 1)
*4 lossen (foto 2). Maak een cluster van 3 DRstkv, rondom de 3 DRstka van toer 26 (foto's 3 & 4). 2 lossen (foto 5).
Sla de eerste 4 stokjes na de DRstka over. Hstk in de volgende 2 steken. (worden aangegeven met een pijl in foto 6
en gehaakt op foto 7). 2 lossen, sla 2 steken over, en hstk in de volgende 2 steken. (2 lossen, sla 2 steken over, en
v in de volgende 2 steken).() herhaal nog 8 keer. ((2 lossen, sla 2 steken over, en hstk in de volgende 2 steken)).(())
herhaal nog 1 keer. Je moet nu 4 stokjes over hebben voor de DRstka van toer 26, (foto 8). 2 lossen. Maak een
cluster van 3 DRstkv, rondom de 3 DRstka van toer 26 (foto 9). 4 lossen, v in het picootje (foto 10)* Herhaal **
nog 3 keer. Vergeet de laatse v bij de laatste herhaling. Sluit af met een hv in de begin vaste.
Wanneer deze toer klaar is moet je de (4 lossen, v, 4 lossen) een beetje wegdrukken naar achteren, deze zie je niet
meer terug en gebruik je ook niet meer. (foto's 11 & 12)
Aantal steken: 8 lossenbogen van 4 lossen, 56 lossenbogen van 2 lossen, 8 clusters van 3 DRstkv, 32 hstk en 76
vasten (incl. de vasten op de hoeken)

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.

