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Center Panel  
 

Make 8 Solid Squares  

Voor het dichte deel van het vierkant begin je in een 2 ketting hoek met of een staande steek of een twee 

lossen kettingsteek, wat prettiger is. 

Ronde 1, kleur 1, wit. 

Maak een magische cirkel, 2 lossen kettingsteek (geldt als een stokje), 2 stokjes in the ring, 2 lossen ketting, 3 

stokjes, 2K, 3ST, 2K, 3ST,  2K. Samen haken aan de begin 2 lossen ketting. Hecht af. + 3 ST elke kant,  

totaal 12 ST, 4K2 ruimtes. 

Ronde 2, kleur 2, Zilver. 

Begin in de 2 losse ruimte in de hoek. 

*(2ST,2K ,2ST0 ST in volgende 3 steken* herhaal 3 

keer, maak aan de begin steek vast en kant af = 7ST 

aan elke kant,  

totaal 28ST, 4 ruimtes van 2K.  

Ronde 3, kleur 3 Grijs.  

Begin in de 2 losse ruimte in de hoek. 

*( 2ST, 2K, 2ST) ST in volgende 7 steken* herhaal 

nog 3 keer, maak vast aan de beginsteek, kant af= 

11ST elke kant,  

totaal 44ST, 4 ruimtes van 2K. 

Ronde 4, kleur 4, Grafiet. 

Begin in de 2 losse ruimte in de hoek. 

*(2ST,2K, 2ST) ST in volgende 11 steken* herhaal 

nog 3 keer, maak vast aan de beginsteek, kant af= 

15ST elke kant,  

totaal 60 ST, 4 ruimtes van 2K. 

Ronde 5, kleur 5, Zwart. 

Begin in de 2 losse ruimte in de hoek. 

*(2ST, 2K, 2ST) ST in volgende 15 steken* herhaal nog 3 keer, maak vast aan de beginsteek, kant af = 19ST aan 

elke kant,  

totaal 76ST, 4 ruimtes van 2K. 

Het is prettig om steek aanduiders te plaatsen in de 2K ruimtes om de vierkanten aan elkaar te houden voor het 

volgende deel. 
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Vanaf hier gaat het haken aan beide zijden van het centrale paneel, van de bovenkant naar het 

tegenoverliggende deel. Aangeven wordt van de top (hoek2K) naar de inspring (middelste steek die daar zit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 1, kleur 6, houtskool 

Voorkant van het werk. 

Maak aan de 1ste ST vast na de 2K ruimte. 2K,ST in volgende steek (telt als 2ST-SH), ST in de volgende 17 

steken*(2ST,2K,2ST in top hoek ruimte) ST in volgende 17 steken, ST6SH over de volgende 6 steken {zie 

afbeelding} ST in volgende 17 steken* Herhaal 6x tot de laatste top,(2ST,2K,2STin top hoek ruimte) ST in 

volgende 17 steken, ST2SH in volgende 2 steken, hecht af.  

Totaal=304ST, 8K2 ruimtes, 7ST6SH, 2ST2SH 

Herhaal aan de andere kant. 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 2, kleur 7, Lipstick.  

Voorkant van het werk. 

Maak vast aan het 1ste ST, 1K, V in in volgende steek (telt als 

V2SH),V in volgende 18 steken. *(V,2K,V in top)V in volgende 39 

steken* Herhaal6xtot de laatste top (V,2K,V in top ruimte)V in 

volgende 18 steken, V2SH in laatste 2, kant af.  

Totaal= 2V2SH, 8K ruimtes, 325V. 

Let Op! Mis de verborgen steek niet als je in de top hoeken werkt.  

 

top inspring 
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Ronde 3, kleur 7, Lipstick. 

Verkeerde kant van het werk. 

BO-bobbelsteek-ST5SH in dezelfde steek. 

Maak vast aan de 1ste steek. 1K, V in volgende steek (telt als V2SH).<BO in volgende,V in volgende 2> herhaal 5 

keer.* BO in top hoek ruimte,<V in de volgende 2,BO in de volgende-6x>V2SH, sla de inspring steek over. 

V2SH,<BO in de volgende, V in de volgende 2-6x>* Herhaal*tot de laatste top. BO in de laatste top,<V in 

volgende 2, BO in de volgende-6x> V2SH, Hecht af.  

Totaal 104 BO, 192 V, 16 V2SH,  

herhaal aan de andere kant aan de verkeerde kant van het werk. 

 

Ronde 4, kleur 6, Houtskool,  

goede kant. 

Maak aan de 1ste BO, 2K ( geldt als ST) ST in volgende 17 steken,* (2ST, 2K, 2ST in top BO.) ST in volgende 18 

steken {laatste ST moet op de laatste BO zitten} sla de volgende V2SH over, ST in de volgende 18 steken {eerste 

moet op 1 BO} *Herhaal**tot laatste top BO.(2ST, 2K, 2ST in top BO),ST in volgende 18 steken {laatste ST moet 

op de BO zitten} Kant af.  

Totaal= 320ST, 8K2 herhaal aan de andere kant. 

Weef al de uiteindes in ;>) 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor alle ondersteuning, deze CAL is gratis en blijft gratis. Doe mee en laat zien waar je bent, hulp en 

gezelligheid vindt je in onze club op FB https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/ 

Love Pippin xoxox 

https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/

