
Pippin Poppycock 
 

 
 

Arizona 
Deel vijf 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pippin Poppycock 
 
Ronde 39 kleur 5 zwart 
Goede kant van het werk 
Begin met een staand stokje in de eerste steek, st in 
elke steek tot het einde, draai het werk. 
Totaal=271 stokjes. 
 
 
 
 
 
 
 
Ronde 40 kleur 5 zwart 
Verkeerde kant. 
K1 (geldt niet als steek) vaste in alle steken tot het 
einde, draai het werk. 
Totaal 271 vaste. 
 

 

 
Ronde 41 kleur 5 zwart 
Goede kant van het werk. 
3 K ( telt als 1e stokje),*achter het stokje langs dubbel stokje  
(asds in Nederlands en fptr in US term) rond elk stokje  
van ronde 39, sla steek over achter de asds, st in volgende v*  
Herhaal tot einde, draai. 
Totaal= 136 st, 135 asds 
 
 
 

Ronde 42 kleur 5 zwart 
Verkeerde kant van het werk 
Losse (geldt niet als steek), v in alle steken tot het 
einde. Wissel naar kleur 4, grafiet in de laatste steek. 
Draai. Let op: vergeet niet een vaste in de laatste K3 ( 
begin steek) van ronde 41. 
Totaal=271 v. 
 
Ronde 43 kleur 4 grafiet 
Goede kant van het werk 
K3 (geldt als 1e stokje),* st in volgende v, asds rond 
het st van ronde 41, sla steek over achter asds* 
Herhaal tot de laatste steken, stokje in de laatste 2 
steken, draai. 
Totaal=137 st, 134 asds 
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Ronde 44 kleur 4 grafiet 
Verkeerde kant van het werk 
K1 (geldt niet als steek), v in alle steken tot het einde, draai. Let  
op: vergeet geen v in de laatste steek, de K3 (begin steek) van ronde 43. 
Totaal= 271 v.  

 
 

Ronde 45 kleur 4 grafiet 
Goede kant van het werk 
K3 ( geldt als 1e steek),* asds rond de st van ronde 
43, sla steek over achter de asds, st in volgende v* 
herhaal tot het einde, draai. 
Totaal=136 st, 135 asds. 
 
 
 
 
 
Ronde 46 kleur 4 grafiet  
Verkeerde kant van het werk 
K1 (geldt niet als steek), v in alle steken tot het 
einde,draai, verander kleur naar kleur 3, grijs, in de 
laatste steek. Let op: vergeet geen v in de laatste 
steek welke de K3 van ronde 45 is. 
Totaal= 271 v. 
   
 
Ronde 47 kleur 3 grijs 
Goede kant 
K3( geldt als 1e steek),*st in de volgende v, asds rond 
de st van ronde 45, sla steek over achter 
asds*herhaal tot de laatste 2 steken, st in de laatste 2 
steken,draai. 
Totaal=137 st, 134 asds. 
 

 

 
 
Ronde 48 kleur 3 grijs 
Verkeerde kant 
K1(geldt niet als steek), v in alle steken tot het einde, 
draai. Let op: vergeet geen v in de laatste steek wat 
de K3 is van ronde 47. 
Totaal=271 v. 
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Ronde 49 kleur 3 grijs 
Goede kant 
K3(geldt als 1e steek),* asds rond de st van ronde 47,  
sla steek over achter de asds, st in de v* herhaal tot  
het einde, draai. 
Totaal= 136 st, 135 asds. 

 
 
Ronde 50 kleur 3 grijs 
Verkeerde kant 
K1(geldt niet als steek), v in alle steken tot het einde,draai en verwissel naar kleur 2 zilver in de laatste steek. 
Let op: vergeet geen v in de laatste steek welke de K3 is van ronde 49 
Totaal= 271 v 

 
 
Ronde 51 kleur 2 zilver 
Goede kant 
K3 (geldt als 1e steek),* st in de volgende v, asds rond 
de st van ronde 49, sla steek over achter asds* 
herhaal tot de laatste twee steken, st in de laatste 2 
steken, draai. 
Totaal= 137 st, 134 asds. 

 

 

 

 
Ronde 52 kleur 2 zilver 
Verkeerde kant 
K1 (geldt niet als steek), v in alle steken tot het einde. Let op: vergeet geen v in de laatste steek welke de K3 van 
ronde 51 is. 
Totaal= 271 v. 
 

Ronde 53 kleur 2 zilver 
Goede kant 
K2 (geldt als 1e steek),* asds rond de st van ronde 51, 
sla steek over achter asds, st in de volgende v* 
herhaal tot het einde, draai. 
Totaal= 136 st, 135 asds. 
 
 
 
 
 

 



Pippin Poppycock 
 
Ronde 54 kleur 2 zilver 
Verkeerde kant 
K1( geldt niet als steek(, v in alle steken tot het einde. Let op: vergeet geen v in de laatste steek wat de K2 is van  
ronde 53. 
Totaal= 271 v.  

 

Herhaal aan de andere kant. 

Werk de uiteindes weg  
 

 
 

  
 
 

 
 

 


