Week 5
Rand 8:
Hecht een nieuwe kleur aan en haak in elke steek een half stokje. In de
hoeken haak je 2 halve stokjes-2 lossen-2 halve stokjes. Sluit de toer
en hecht af.
Tip: haak na de hoek in de 3 steken een half stokje, vervang daarna de
1e steek door een steek tussen de groepjes in. Dan krijg je een
verspringend randje.
Alle zijden hebben 55 halve stokjes.

Rand 9:
Hecht een nieuwe kleur aan en haak in elke steek een stokje, sla echter
de 1e steek na de hoek over (die zit toch al een beetje verstopt achter
de hoeksteken). Haak in de hoeken 2 stokjes-3 lossen-2 stokjes. Sluit
de toer en hecht af.
Je hebt dan 58 stokjes per zijde.

Deze beschrijving en de bijbehorende foto´s zijn eigendom van Tertia en Jolanda en uitsluitend bedoeld
voor privé-gebruik. Kopiëren, aanpassen of overnemen (ook stukjes) van de beschrijving zonder
toestemming is niet toegestaan, evenals delen in andere facebookgroepen. Tertia en Jolanda zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn
gratis te downloaden op de blogs van Tertia: http://terraysleven.blogspot.nl/ en Jolanda:
http://scrapselsvanjolanda.blogspot.nl/ en op de Facebook-groep “Dutch Crochet, a Granny a day 2013”.

Rand 10:
Hecht een nieuwe kleur aan en haak in elke steek een half stokje, haak
in de hoeken 3 halve stokjes-2 lossen-3 halve stokjes. Sluit de toer en
hecht af.
Je hebt per zijde 64 halve stokjes.

Gebruikte garen Jolanda’s deken (links)
Rand 8: BravoTeal 8195
Rand 9: Bravo Turquoise 8193
Rand 10: Bravo Teal 8195
Gebruikte garen Tertia’s deken (rechts)
Rand 8: Durable Coral 2146
Rand 9: Miracle glitter Lime
Rand 10: Durable Coral 2216

Deze beschrijving en de bijbehorende foto´s zijn eigendom van Tertia en Jolanda en uitsluitend bedoeld
voor privé-gebruik. Kopiëren, aanpassen of overnemen (ook stukjes) van de beschrijving zonder
toestemming is niet toegestaan, evenals delen in andere facebookgroepen. Tertia en Jolanda zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn
gratis te downloaden op de blogs van Tertia: http://terraysleven.blogspot.nl/ en Jolanda:
http://scrapselsvanjolanda.blogspot.nl/ en op de Facebook-groep “Dutch Crochet, a Granny a day 2013”.

