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Ronde 29 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk 
Begin met een staande v aan de eerste steek, v in 
steken tot het einde, draai het werk. 
Totaal=271 v. 
 
 
 

 
 

Ronde 30 kleur 7 lipstick 
Verkeerde kant van het werk. 
K4(telt als een st plus K1).*Sla steek over,st in 
volgende, K1* Herhaal tot het eind, st in laatste 
steek, draai het werk. 
Totaal=136 st, 135 K1 ruimtes. 
 

 
 

Ronde 31 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk 
K3(geldt als st),*st in elke steek en K ruimte tot het 
einde* { vergeet niet dat je laatste st in de K3 ruimte 
van de vorige ronde is} Kant af. 
Totaal=271 st. 
 
 
 

 
 

Ronde 32 kleur 6 houtskool 
Goede kant van het werk 
K3 (geldt als st),* st in elke steek en K ruimte tot het 
einde*Kant af. 
{De 1ste steek is in de K3 ruimte van de vorige ronde} 
Totaal=271 st. 
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Ronde 33 kleur 1 wit 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande v in de eerste steek, v tot het 
einde van het werk, draai het werk. 
Totaal=271 v. 
 
 
 

 
 

Ronde 34 kleur 1 wit 
Verkeerde kant van het werk. 
BO-bobbelsteek-st5s in dezelfde steek. 
K1 (geldt niet als steek). V in volgende 3 steken, *BO 
in volgende, v in volgende 2* herhaal tot het einde, v 
in laatste steek. Kant af. 
Totaal=89 BO, 182 v. 
 
 
  

 
Ronde 35 kleur 6 houtskool 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande st op de eerste sttek, st in 
elke steek (v en BO) tot het einde, kant af. 
Totaal= 271 st. 
 
 
 
 

 
 

Ronde 36 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk 
Begin met een staand st op de eerste steek, st in alle 
steken tot het einde, draai het werk. 
Totaal=271 st. 
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Ronde 37 kleur 7 lipstick 
Verkeerde kant van het werk. 
K4 (geldt als st plus 1K).* sla een steek over, st in 
volgende, K1* Herhaal tot het einde, st in laatste 
steek, draai het werk. 
Totaal=136 st, 135 K1 ruimtes. 
 

 
 

Ronde 38 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk 
K1(geldt niet als steek).*v in alle steken en K1 ruimtes 
tot het einde, kant af. 
{ vergeet niet dat het laatste st in de K ruimte van de 
vorige ronde is} 
Totaal= 136 st, 135 K1 ruimtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Werk alle losse uiteinden in en geniet van alles  
 
 


