Week 21

We herhalen deze week de “bergsteek” zoals in toer 31,32,33 en 34.
Voor de beschrijving met de stap-voor-stap foto’s van de “bergsteek” verwijs ik je naar week 10extra.
Toer 71:
Voor deze toer en de 3 volgende toeren worden de keerlossen NIET geteld als de eerste steek zoals
we voordien wel deden.
Met een nieuwe kleur (waar je veel van hebt) 1 losse. In de 1e steek haal je een lus op. Haal ook in de
2e steek een lus op, sla de draad om je naald en haal door de 3 lussen. Dit is onze 1 e steek (je hebt nu
een steek geminderd!) *Maak in de volgende steek een half stokje. In de volgende steek een stokje, in
de volgende steek 3 dubbele stokjes, in de volgende steek een stokje, in de volgende steek een half
stokje.
Op deze manier hebben we een soort bergje gehaakt (en 2 extra steken gemaakt). Nu gaan we weer
minderen. We halen in de volgende 3 steken een lus op, sla de draad om je naald en haal door de
lussen**.
Herhaal van * tot ** tot het eind van de toer.
Op het eind van de toer heb je nog 2 steken over, haal bij beide steken een lus op en haak ze samen
af (met een nieuwe kleur als laatste doorhaling).
Toer 72:
Met een nieuwe kleur:
e
1 losse (telt niet als 1 steek). Herhaal nu toer 31 maar haak geen (halve/dubbele) stokjes, maar
overal vasten. Dus:
e
Haal in de 1 2 steken een lus op en haak samen af. 1 vaste in de volgende 2 steken, dan 3 vasten in de
middelste van de 3 dubbele stokjes van toer 31, 1 vaste in de volgende 2 steken, maak dan weer een
mindering van de volgende 3 steken zoals we eerder deden. Ga zo door tot het eind.
Op het einde van de toer heb je maar 2 steken over, doe net als het eind van de vorige toer: haal 2
lussen op, sla de draad om, haal door alle lussen en maak de steek af. We wisselen NIET van kleur!
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Toer 73:
Herhaal toer 72, wissel op het eind van kleur. Gebruik dan de kleur van toer 71.
Toer 74:
3 lossen (telt niet als 1 steek). Maak een dubbel stokje in de 2e steek (deze telt als je 1e steek).
*Stokje in de volgende steek, half stokje in de volgende steek, 3 vasten in de volgende steek, half
stokje in de volgende steek, stokje in de volgende steek.
Nu gaan we weer minderen met de volgende 3 steken. Maak een dubbel stokje in elk van de 3 steken
maar haal niet door de laatste lus, na de 3 steken sla je de draad om en haal je de draad in 1x door
alle lussen. **
e

Herhaal van * tot ** tot het eind van de toer, je houdt hier 2 steken over, haak in elke steek een
dubbelstokje en haak deze samen af met een nieuwe kleur! 2 lossen, keren.

Dit patroon is gratis te downloaden op onze blogs
De creatieve wereld van Terray http://terraysleven.blogspot.nl
Knutsels van Jolanda http://scrapselsvanjolanda.blogspot.nl
Het patroon is niet bedoeld voor commercieel gebruik

