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WEEK 9
Toer 33, kleur 1
Deze toer gaan we een zigzag heuvels van lossen maken Deze ronde is een beetje A-symetrisch. Je hebt 20 vasten
voor de zigzag en maar 19 vasten na de zigzag (dit is inclusief de laatste vaste van de heuvel maar zonder de
vasten in de hoek.
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende lbg van 2l. (l, v, 2l en een v) in
deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in één van de hoeken. (2l, 1v) in
dezelfde lossenboog.
*V in de volgende 20 steken. De laatste vaste wordt gehaakt op het laatste dstk van de vorige toer (foto's 1). Kom
je niet uit, check dan of je niet per ongeluk de eerste steek, die zit een beetje verstopt, na de hoek bent vergeten.
(3l (foto 2) , hv in de volgende lbg van 2l van toer 29. Deze lbg zit aan de voorkant van je werk en tussen de
reliëfsteken. (foto's 3). 3l, sla de volgende 3 steken van toer 32 over en een v in de volgende steek van toer 32
(foto 4)) herhaal () nog 8 keer. De laatste v wordt gehaakt in het tweede dstk van toer 32.
V in de volgende 18 steken. Je hebt nu 19 v (incl. de laatste v van de zigzag heuvel). (v, 2l, v) in de lbg van de hoek
(foto 5).*
Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek.
Aantal steken: 4 lbg van 2 losse, 36 hv, 196 V, 72 lbg van 3 lossen in de zigzag heuvels.

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 34, kleur 7
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende lbg van 2l. (2l, hstk, 2l en 2 hstk)
in deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin half stokje in één van de hoeken. (hstk, 2l
en 2 hstk) in dezelfde lossenboog.
*Sla de eerste (verstopte) steek over(foto 1) en hstk in de 20 volgende steken (foto 2). (Hstk in de volgende 3
steken van toer 32 (foto 3), haak een Rva rondom de volgende steek van toer 33 (foto 4 & 5), deze zit bovenop de
zigzag heuvel) herhaal () nog 7 keer. Hstk in de volgende 3 steken van toer 32. Hstk in de volgende 20 steken van
toer 33, zorg ervoor dat je niet per ongeluk de eerste steek na de laatste 3 lossen overslaat (foto 7). (2hstk, 2l,
2hstk) in de lbg van de hoek.*
Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in het eerste hstk van de hoek.
Aantal steken: 284 hstk, 32 Rva, 4 lbg van 2 losse

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 35, kleur 6
Begin met een begin half stokje in één van de hoeken. (hstk, 2l en 2 hstk) in dezelfde lossenboog (foto 1).
*Sla de eerste (verstopte) steek over(foto 1) en hstk in de 18 volgende steken (foto 2). Rstka rondom de vierde
Rva van het blaadje dat gevormd is in toer 30 en 31 (foto's 3 & 4). Sla de volgende steek van toer 34 over (wordt
met een pijl aangegeven op foto 5) en een hstk in de volgende 40 steken. Rstka rondom de vierde Rva van het
blaadje dat gevormd is in toer 30 en 31. Sla de volgende steek van toer 34 over en een hstk in de volgende 18
steken. (2hstk, 2l en 2 hstk) in de lbg van de hoek.* Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af
met een hv in het eerste hstk van de hoek.
Aantal steken: 320 Hstk, 8 Rstka, en 4 lbg van 2 losse

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 36, kleur 3
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in het volgende hstk en een hv in de volgende
lbg van 2l. (l, v, 2l, v) in deze zelfde lossenboog.
 Ga je met een andere kleur verder dan begin je met een begin vaste in één van de hoeken. (2l en v) in
dezelfde lossenboog.
* HRstka = half reliëf stokje achter rondom de 82 steken aan deze kant. (v, 2l, v) in de lbg van de hoek.* Herhaal
** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek.
Afhechten en de draadjes wegwerken.
Aantal steken: 336 steken, 4 lbg van 2 losse

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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Bloemblaadjes (optioneel) Maak deze in de kleur die jij mooi vindt.
De bloemblaadjes worden gehaakt in de 'blaadjes' van 8 steken die je in toer 30 en 31 hebt gehaakt.
Vind je dit te druk worden dan laat je ze weg. Je kunt alle bloemblaadjes in dezelfde kleur maken of elk blaadje in
een andere kleur. Het is helemaal aan jou hoe je Sophies Garden wilt afmaken.
Hv in de eerste Rva van toer 31, (4 hst in de volgende Rva, hv in in de volgende Rva) herhaal () nog 3 keer. Hecht
af en werk alle draden netjes weg.
Herhaal voor elk van de 8 'blaadjes van toer 30 en 31.

Wow, Sophies Garden is nu af! Mooi geworden, toch?
Wil je van Sophies Garden een kussen maken? Volgende week komt een patroon voor een 'simpele'
achterkant op mijn website.

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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