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Alle vasten zijn in de achterste lus gedaan behalve de eerste ronde. 

Alle dubbele stokjes zijn in de voorste lus gedaan van de derde ronde beneden. De steek achter het dubbel stokje 
wordt altijd over geslagen. 

Ronde 73 kleur 5 zwart 
Goede kant van het werk 
Begin met een staande vaste in de eerste vaste, v in 
elke steek tot het einde, kant af. 
Totaal=271 v. 
 
 

 
 

Ronde 74 kleur 4 grafiet 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande achterste lus vaste in de 
eerste steek, achterste lus vaste tot het einde. Kant 
af. 
Totaal= 271 alv. 
 

 
 

Ronde 75 kleur 3 grijs 
Goede kant van het werk 
Begin met en staande achterste lus vaste in elke 
steek tot het einde. Kant af. 
Totaal= 271  alv 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ronde 76 kleur 2 zilver 

Goede kant van het werk. 

Begin met een staande achterste lus vaste in de eerste steek, alv in de volgende 2, dubbelstokje in de voolus 3 
rondes lager, sla de steek achter het dubbel stokje over * alv in de volgende 3 steken, dubbel stokje in de 
voorlus 3 rondes lager, sla steek achter dubbel stokje over* herhaal tot er 3 steken over zijn, alv in de laatste 3 
steken. Kant af. 
Totaal= 67 dubbele stokjes, 204 alv. 
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Ronde 77 kleur wit. 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staand dubbel stokje in de voor lus van de 1e steek drie rondes lager, sla de steek achter d st 
over. * alv in de volgende 3 steken, dubbel stokje in de voor lus 3 rondes lager, sla de steek achter dst over* 
herhaal tot je 2 steken over hebt, alv in de laatste twee steken. Kant af. 
Totaal 68 dst, 203 lv. 
 
 

  
 
 

Ronde 78 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande achterste lus vaste, dubbel 
stokje in de voor lus 3 rondes lager.], sla de steek 
achter het dubbel stokje over*alv in de volgende 3 
steken, dubbel stokje in de voorlus 3 rondes lager,sla 
steek acher weer over* herhaal tot een steek over is, 
alv in de laatste steek. Kant af. 
Totaal=68 dubbele stokjes 203 alv. 
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Ronde 79 kleur 5 zwart 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande achterste lus vaste, alv in de 
volgende steek, dubbel stokje in de voorlus 3 rondes 
lager, sla steek achter dst weer over*alv in volgende 
3 steken, dst in voorlus 3 rondes lager, steek achter 
dst overslaan* herhaal tot het einde.Kant af. 
Totaal= 67 dst, 204 alv. 
 

 
 

Ronde 80 kleur 4 grafiet 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande achterste lus vaste in de 
eerste steek, alv in volgende 2, dubbelstokje in 
voorlus  3 rondes lager, sla steek achter dst weer 
over *alv in volgende 3 steken,dst in voorlus 3 rondes 
lager, sla steek achter dst weer over* herhaal tot er 3 
steken over zijn, alv in laatste 3 steken. Kant af. 
Totaal=67 dst, 204 alv. 
 
 

 
 

Ronde 81 kleur 3 grijs 
Goedekant van het werk. 
Begin met een staand dubbel stokje in de voorlus van 
de 1e steek 3 rondes lager, sla de steek er achter 
weer over* alv in eerste 3 steken, dst in voorlus  3 
rondes lager. Sla de steek er achter over* herhaal tot 
er 2 steken over zijn, alv in de laatste 2 steken. Kant 
af. 
Totaal=68 dst, 203 alv. 
  

 
Ronde 82 kleur 2 zilver. 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande achterste lus vaste in de 1e 
steek, dubbelstokje in de voorlus 3 rondes lager, sla 
de steek achter weer over * alv in volgende 3 steken, 
dst in voorlus 3 rondes lager, sla steek achter over* 
herhaal tot aan het einde 1 steek over is, alv in 
laatste steek. Kant af. 
Totaal 68 dst, 203 alv. 
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Ronde 83 kleur 1 wit. 
Goedekant van het werk. 
Begin met een staande alv in de 1e steek, alv in 
volgende steek, dst in voorlus 3 rondes lager, sla 
steek achter over * alv in volgende 3 steken, dst in 
voorlus 3 rondes lager, sla steek achter over* herhaal 
tot het einde. Kant af. 
Totaal= 67 dst, 204 alv. 
 
 
 

 
 

Ronde 84 kleur 7 lipstick. 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande alv in de 1e steek, alv in 
volgende 2, dst in voorlus 3 rondes lager, sla de steek 
achter weer over * alv in volgende 3 steken, ds tin de 
voorlus 3 rondes lager, sla steek achter weer over* 
herhaal tot aan het einde 3 steken over zijn, alv in 
laatste 3. Kant af. 
Totaal= 67 dst, 204 alv. 
  

 
Ronde 85 kleur 5 zwart 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staand dubbel stokje in de voorlus 3 
rondes lager, sla de steek er achter weer over* alv in 
de volgende 3 steken, dstin voorlus 3 rondes lager, 
sla steek achter over* herhaal tot er 2 steken over 
zijn, alv in laatste steken. Kant af. 
Totaal 68 dst, 203 alv. 

 
 

Werk de uiteinden weer in  

 
 
 

 


