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Ronde 5 kleur 1-wit 

Goede kant 

 
Sla het eerste stokje over, maak aan het tweede stokje vast met een staande vaste, vaste in volgende 18 
steken.*(v, losse2, v in top ruimte),v in volgende19 steken,v2s, v in volgende 19 steken* Herhaal tot aan de 
laatste top,*(v,2 losse,v in top ruimte),v in volgende 19 steken, sla de laatste steek over, kant af.  

Totaal=320v, 8 losse 2 ruimte, 7v2s herhaal aan de overkant 

 
 

 
 

Ronde6 kleur 2 Zilver. 

Goede kant van het werk 

Maak vast aan de eerste steek, 2l, stin volgende {telt als st2s}, st in volgende 17 steken, 3 l, sla steek over *v in 
top losse ruimte,3 l, sla steek over, st in volgende st, st4s {over 5 steken de dal steek overslaan}, st in volgende 
17 st. ketting 3, sla steek over * herhaal tot de laatste top, v in top l ruimte,ketting 3, sla steek over, st in 
volgende 17 steken, st2s, kant af.  

Totaal= 272st, 8v, 16 losse 3 ruimtes,7st4s, 2st2s 

Herhaal aan de overkant. 
 
Ronde 7 kleur 3 grijs 

Goede kant van het werk. 

Sla de eerste steek over, maak aan de tweede steek vast, 2 l, st in volgende (telt als st2s). st in volgende 14 
steken, l 3, sla steek over, 2v in l ruimte *v in top v, 2 v in l ruimte, 3 l, sla steek over, st in volgende 14 steken, 
st4s {over 5 steken, de dal steek overslaan}, st in volgende 14 steken. 3l,sla steek over,2v in l* Herhaal 7 maal, v 
in top v, 2v in l ruimte, 3l, sla steek over, st in volgende 14 steken, st2s. Kant af. 

Totaal= 224st, 40v, 16 l3 ruimtes, 7st4s, 2st2s 
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Herhaal aan de overkant. 

 

    

 

Ronde 8 kleur 4 grafiet  

Goede kant van het werk  

Sl;a de eerste steek over { de st2s van ronde 7}, maak vast aan de tweede steek, l 2, st in volgende {geldt als 
st2s}, st in volgende 11 steken, 3 l, sla steek over, 2v in l ruimte. * v in volgende 5 st, 2v in l ruimte, 3 l, sla steek 
over, st in volgende 11 st, st4s {over de 5st de dalsteek overslaan},st in volgende 11 st. 3 l, sla steek over, 2v in l 
ruimte* Herhaal 7 maal, v in volgende 5 st, 2v in l ruimte, 3 l, sla steek over, st in volgende 11st, st2s. Kant af 

Totaal= 176st, 72v, 16 l 3 ruimtes, 7st4s, 2st2s 

Herhaal aan de overkant. 
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Ronde 9 kleur 5 zwart  

Goede kant van het werk  

Sla de eerste steek over, {de st2s van ronde7}, maak aan de 2 st vast. 2 l, st in volgende { geldt als st2s}, stin 
volgende 8st,3 l, sla steek over, 2vin l ruimte. * v in volgende 9steken, 2v in L ruimte, 3 l, sla steek over, st in 
volgende 8 steken, st4s { over de 5 st de dal steek overslaan}, st in volgende 8 steken. 3 l, sla steek over, 2v in l 
ruimte* Herhaal 7 maal, v in de volgende 9 steken, 2v in l ruimte, 3l, sla steek over, st in volgende 8 steken, 
st2s, kant af. 

Totaal= 128st, 104v, 16 3l ruimtes, 7st4s, 2st2s. 

Herhaal aan de overkant. 

 

     

 
Ronde 10 kleur 7 lipstick 

Goede kant van het werk 

Maak vast aan de 1ste steek, 5 l, over de volgende 8 steken-2 x 3 dubbel st, 2 dubbelst, 2st, 2half st, 2v in 2 l 
ruimte.*v in volgende 13 steken, 2v in l ruimte, over de volgende 17 steken- 2 half st, 2st, 2 dubbel st, 5 3 
dubbel st, 2 dubbel st, 2 st, 2 half st, 2v in l ruimte* Herhaal 7 x. v in volgende 13 steken, 2v in l ruimte. Over de 
volgende 8steken- 2 half st, 2st, 2 dubbel st, 2 3 dubbel st, 5l, halve vaste in laatste steek, kant af. 

Totaal= 2 l 5, 39 3dubbel st, 18 dubbel st, 18 half st, 136 v. 

Herhaal aan de overkant. 
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Ronde 11 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk  

Start in de eerste steek, v tot aan het einde. 

Totaal= 271 v.  

Herhaal aan de andere kant.  
 
Ronde 12 kleur 1 wit 
Goede kant van het werk  

Werk alleen  in de voorkant van de steek, kant niet af aan het einde van de ronde. 

Begin in de eerste steek met een staande achter de lus langs dubble stokje, een achter de lus langs dubbel st tot 
het einde, draai het werk en herhaal aan de overkant.  

Totaal aan één kant= 271 A (= achter de lus langs) d st (dubbel stokje) 

 
Ronde 13 kleur 1 wit 
Verkeerde kant van het werk, de achterkant. 

Vouw vaste { na een ronde van acher de lus langs dubbel stokjes, maak een vaste door de haaknaald in de 
achterkant van het dubbel stokje en de vaste van de vorige ronde, de dubbele stokjes worden als het ware 
dubbel gevouwen}. 

Maak een vouw vaste in alle achter lussen, kant af. 

Totaal= 271 V v 

Herhaal aan de andere verkeerde kant overkant. 

     

Naai de uiteindes in  

Sew in your ends   
 

Love Pippin xoxox 


