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Deel drie 
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Notitie: aan het einde van sommige rondes wordt de kleur veranderd. Emma May veranderd de kleur door deze 
door de laatste lus van de vorige steek te halen( Zie afbeelding) Maar natuurlijk kan er ook met een staande steek 
begonnen worden als er maar voor gezorgd wordt dat de goede kant van het werk voor ligt.  

 
 
Ronde 14 kleur 2 zilver. 
Verkeerde kant van het werk  
Begin met een staande steek aan de eerste steek, stokje in elke steek tot het einde, draai het werk. 
Totaal=271 st. 
 
Ronde 15 kleur 2 zilver 
Goede kant van het werk 
K3(telt als 1ste steek)*dubbel svl rond het st van ronde 17, sla steek over achter dubbel svl, st in volgende v* 
herhaal tot einde. Draai het werk. 
Totaal 136 st, 135 dubbel svl. 
 

 
 
Ronde 16 kleur 2 zilver 
Verkeerde kant van het werk 
K1(telt niet als steek), v in alle steken tot het einde, draai het werk. 
Notitie: vergeet niet een vaste in de laatste steek te doen wat de K3 van ronde 15 is. 
Totaal= 271v 
 
Ronde 17 kleur 2 Zilver. 
Goede kant van het werk. 
K3 ( telt wel als 1ste steek), * st in volgende v, dubbel svl rond de st van ronde 19, sla sttek over achter dubbel 
svl* Herhaal tot de laatste 2 steken, st in de laatste 2 steken, draai het werk. 
Totaal=137st, 134 dubbel svl. 
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Ronde 18 kleur 2 zilver 
Verkeerde kant van het werk 
K1(geldt niet als een steek), v in alle steken tot het einde. 
Verander de kleur naar kleur 3, grijs, draai het werk om. 
Notitie: vergeet niet een v in de laatste steek welke de K3 van ronde 17 is. 
Totaal= 271 v. 
 
Ronde 19 kleur 3 grijs. 
Goede kant van het werk 
K3(telt als 1ste steek)*dubbel svl rond het st van ronde 17, sla steek over achter dubbel svl, st in volgende v* 
herhaal tot einde. Draai het werk. 
Totaal 136 st, 135 dubbel svl. 
 
 
 

 
 
Ronde 20 kleur 3 grijs 
Verkeerde kant van het werk 
K1 (telt niet als steek) v in al;le steken tot het einde, draai het werk. 
Notiitie: vergeet de v in de laatste K3 van ronde 19 
Totaal= 271 v. 
 

fptr around dc dc in next sc 
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Ronde 21 kleur 3 grijs 
Goede kant van het werk. 
K3 ( telt wel als 1ste steek), * st in volgende v, dubbel svl rond de st van ronde 19, sla sttek over achter dubbel 
svl* Herhaal tot de laatste 2 steken, st in de laatste 2 steken, draai het werk. 
Totaal=137st, 134 dubbel svl. 
 
 
 

 
Ronde 22 kleur 3 grijs 
Verkeerde kant van het werk 
K1( geldt niet als een steek) v in alle steken tot het einde. 
Wissel kleur naar kleur 4 Grafiet, draai het werk. 
Notitie: vergeet niet de v in de laatste steek in de k3 van ronde 21 
Totaal 271v 
 
Ronde 23 kleur 4 grafiet 
Goede kant van het werk 
K3 (geldt als eerste steek)*dubbel svl rond de st van ronde 21, sla steek over achter dubbel svl, st in volgende v* 
Herhaal tot het einde. Draai het werk. 
Totaal= 136 st, 135 dubbelsvl. 
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Ronde 24 kleur 4 grafiet 
Verkeerde kant van het werk 
K1( geldt niet als steek)v in alle steken tot het einde, draai het werk. 
Notitie: vergeet niet v tot de laatste steek welke de K3 van ronde 23 is. 
Totaal-271 v. 
 
Ronde 25 kleur 4 grafiet 
Goede kant van het werk. 
K3( geldt als 1ste steek),*st in volgende v, dubbel svl rond de st van ronde 23, sla steek over achter dubbel svl* 
Herhaal tot aan de laatste 2 steken , st in de ;laatste 2 steken, draai het werk. 
Totaal 137 st, 134 dubbel svl. 
 

 
 
Ronde 26 kleur 4 grafiet 
Verkeerde kant 
K1 (geldt niet als steek),v over alle steken tot het einde, verander kleur naar kleur 5, zwart, draai het werk. 
Notitie: vergeet niet de v in de laatste K3 van ronde 25. 
Totaal= 271 v 
 
Ronde 27 kleur 5 zwart 
Goede kant van het werk. 
K1( geldt als 1ste steek),* dubbel svl rond de st van ronde 25, sla steek achter de dubbele svl, st in de volgende 
v* Herhaal tot het einde, draai het werk. 
Totaal= 136 st, 135 dubbele svl. 
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Ronde 28 kleur 5 zwart 
Verkeerde kant van het werk. 
K3( geldt als 1 ste steek), st in elke steek tot het einde. 
Totaal=271 st. 
 
Herhaal ronde 14-28 aan de tegenoverliggende zijde 
Werk de losse einden weg  

Love Pippin xoxox 

 

 
 

 

 

 


