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Deel 9
Afkortingen
st

steek, steken

hstk

half stokje

v.l. alleen in voorste lus

t

toer

stk

stokje

a.l. alleen in achterste lus

l

losse, lossen

dstk

dubbel stokje

rv reliëfsteek/voor

hv

halve vaste

ddstk driedubbel stokje

v

vaste

vdstk vierdubbel stokje

ra reliëfsteek/achter

[] hints: zijn cursief geschreven en paars gekleurd, ze zijn er om je te helpen en je verder te wijzen en
je het leven makkelijker te maken, vooral voor beginners.
Verwijzingen naar foto’s [foto] worden vermeld mét het corresponderende fotonummer.
** Herhaal instructies tussen de asterisk het aantal keren dat aangegeven is. Dit is normaal één
herhaling voor een complete zijde en zal bestaan uit meerdere instructies.
()Herhaal instructies tussen haakjes het aantal keren dat aangegeven is. Dit is een lager niveau
van herhaling.

Special Stitches

Er zijn geen speciale steken deze week. Alleen een heleboel reliëfsteken/voor en -/achter…..
Je werk zal weer wat bobbelig worden in dit deel. Niet ongerust zijn, het maakt deel uit van
het grote geheel :)
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Hint: In deze toer werk je zowel in toer 56 als in toer 57.
58. Hecht aan met een staand reliëfhalfstokje/voor rond een willekeurige v van toer 56
gemaakt in een 1-lossenpuntruimte, 1l, reliëfhalfstokje/voor rond de volgende steek toer 56
[dit is de 2e v die je hebt gemaakt in een 1-lossenpuntruimte].
*(1l, reliëfstokje/voor rond volgende steek toer 56), 2 x, (1l, reliëfdubbelstokje/voor rond
volgende steek toer 56) 5 x, reliëfstokje/voor rond reliëfstokje/voor [toer 57], (1l, sla volgende
steek over, reliëfstokje/voor rond volgende steek [toer 57]) 18x,
1l, sla volgende steek over, reliëfstokje/voor rond reliëfstokje/voor, (reliëfdubbelstokje/voor
rond volgende steek toer 56, 1l) 5x,
(reliëfstokje/voor rond volgende steek, 1l), 2x, reliëfhalfstokje/voor rond volgende steek, 1l,
reliëfhalfstokje/voor rond volgende steek*
Herhaal van * tot * 7x, sla laatste reliëfhalfstokje/voor, 1-lossenruimte, reliëfhalfstokje/voor
over.
Sluit de toer in het staand reliëfhalfstokje/voor, hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: per herhaling: 2 reliëfhalfstokje/voor, 24 reliëfstokje/voor, 10
reliëfdubbelstokje/voor, 34 1-lossenruimtes.
Totaal: 16 reliëfhalfstokje/voor, 192 reliëfstokje/voor, 80 reliëfdubbelstokje/voor, 272 1lossenruimtes.
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Hint: Alle steken die je maakt in de overgeslagen steken [toer 57] worden gemaakt voor de 1lossenruimtes en niet eroverheen. Ook wanneer er 2 overgeslagen steken zijn adviseer ik elke
keer te werken in de 1e steek. Alle reliëfsteken/voor worden gemaakt in toer 58.
59. Hecht aan met een staand stokje in 1-lossenruimte boven een 3 hstk-groepje van een
willekeurige herhaling [foto 1], (1l, stk) in dezelfde ruimte, [nieuwe puntruimte gemaakt],
* (reliëfstokje/voor rond volgende steek [toer 58], dstk in overgeslagen steek [toer 57], 9x,
reliëfstokje/voor rond volgende 2 steken [toer 58],
(dstk in overgeslagen steek [toer 57], reliëfstokje/voor rond volgende steek [toer 58], 3x.
(stk in overgeslagen steek [toer 57], reliëfhalfstokje/voor rond volgend steek [toer 58], 3x,
(hstk in overgeslagen steek van [toer 57], reliëfvaste/voor rond volgende steek [toer 58], 2x,
(hstk in overgeslagen steek van [toer 57],
(reliëfhalfstokje/voor rond volgende steek [toer 58], stk in overgeslagen steek [toer 57], 3x
(reliëfstokje/voor rond volgende steek [toer 58], dstk in overgeslagen steek [toer 57], 3x
reliëfstokje/voor rond de volgende 2 steken [toer 58],
(dstk in overgeslagen steek [toer 57], reliëfstokje/voor rond volgende steek [toer 58], 9x,
In volgende 1-lossenruimte (stk, 1l, stk) [nieuwe puntruimte gemaakt].*
Herhaal van * tot * 7x, sla laatste puntgroep over.
Sluit met een hv in het staand stokje.
Stekenaantal: per herhaling: 2 reliëfvaste/voor, 3 hstk, 6 reliëfhalfstokje/voor, 8 stk, 28
reliëfstokje/voor, 24 dstk.
Totaal: 16 reliëfvaste/voor, 24 hstk, 48 reliëfhalfstokje/voor, 64 stk, 224 reliëfstokje/voor, 192
dstk.
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Hint: als je het mooier vindt, kun je starten met een staand stokje en 1l, ipv. de genoemde 4
lossen.
60. hv in 1-lossenpuntruimte, 4l [telt als 1 stk en 1l), stk in dezelfde ruimte,
*stk in volgende 23 steken, dstk in volgende 25 steken, stk in volgende 23 steken, in 1lossenpuntruimte (stk, 1l, stk).*
Herhaal van * tot * 7x.
Sluit in de 3e losse van de 4, hecht af en werk de draadjes weg,
Stekenaantal: per herhaling: 48 stk, 25 dstk.
Totaal: 384 stk, 200 dstk.

Hint: je werk zal een klein beetje bobbelen op dit punt en tot het eind van deel 10, daarna
wordt alles weer mooi en plat.
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61. Hecht aan met een staande vaste in een willekeurige 1-lossenpuntruimte, (1l, v) in dezelfde
ruimte.
* reliëfvaste/achter in volgende 21 steken, reliëfhalfstokje/voor in volgende 3 steken,
reliëfstokje/voor in volgende 3 steken, reliëfdubbelstokje/voor in volgende 19 steken,
reliëfstokje/voor in volgende 3 steken, reliëfhalfstokje/voor in volgende 3 steken,
reliëfvaste/achter in volgende 21 steken, in 1-lossenpuntruimte (v, 1l, v) *
Herhaal van * tot * 7x, sla laatste puntgroep over.
Sluit met een hv in de staande v.
Stekenaantal: per herhaling: 2 v, 42 reliëfvaste/achter, 6 reliëfhalvestokjes/voor, 6
reliëfstokjes/voor, 19 reliëfdubbelstokjes/voor.
Totaal: 16 v, 336 reliëfvaste/achter, 48 reliëfhalfstokje/voor, 48 reliëfstokje/voor, 152
reliëfdubbelstokjes/voor
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62. Hv in 1-lossenpuntruimte 1l,
* in 1-lossenpuntruimte (v, 1l, v), v in volgende 19 steken [vergeet de 1e steek niet],
hstk in volgende 2 steken, stk in volgende steek [laatste reliëfvaste/achter],
reliëfdubbelstokje/voor rond volgende 31 steken, stk in volgende steek [1e reliëfvaste/achter],
hstk in volgende 2 steken, v in volgende 19 steken.*
Herhaal van * tot * 7x, sla laatste puntgroep over.
Sluit in staande v, hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: per herhaling: 40 v, 4 hstk, 2 stk, 31 reliëfdubbelstokje/voor.
Totaal: 320 v, 32 hstk, 16 stk, 248 reliëfdubbelstokje/voor
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Hint: Voordat we met deze toer beginnen wil ik je even laten weten dat we in deel 10 met 2
kleuren werken. Kleur 1 is de achtergrondkleur, kleur 2 is de accentkleur.
Deze toer vormt de basis of rand van toer 10 en ik adviseer je nu de accentkleur te kiezen die
je in deel 10 gaat gebruiken. Je kunt deze toer pas haken als je deel 10 hebt gezien, maar
deel 10 is erg groot, dus we maken alvast een start.
63. Hecht aan met een staande v in een willekeurige 1-lossenpuntruimte, (1l, v) in dezelfde
ruimte,
*reliëfvaste/achter in volgende 21 steken [de 21e valt in het 1e hstk [toer 62],
reliëfhalfstokje/achter in volgende 2 steken, reliëfstokje/achter in volgende 31 steken,
reliëfhalfstokje/achter in volgende 2 steken, reliëfvaste/achter in volgende 21 steken,
in 1-lossenpuntruimte (v, 1l, v).*
Herhaal van * tot * 7x, sla laatste puntgroep over.
Sluit in staande v, hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal: per herhaling: 2 v, 42 reliëfvaste/achter, 4 reliëfhalfstokje/achter, 31
reliëfstokje/achter
Totaal: 16 v, 336 reliëfvaste/achter, 32 reliëfhalfstokje/achter, 248 reliëfstokje/achter

Deel 9 is nu compleet. Tot volgende week!
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