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Pippin Poppycock 
 
Het werk met een strakke spanning. 

Ronde 55 kleur 1 wit 
Goed kant van het werk. 
Begin met een staand stokje in de 1e steek. Stokje in elke steek tot het einde van het werkstuk. Hecht af. 
Totaal=271 stokjes. 
 
Ronde 56 kleur 6 houtskool 
Goede kant van het werk 
Begin met een staande vaste in de 1e steek,*bphs of een lus voor het stokje langs half stokje rond elke steek 
voor laatste*vaste in laatste steek, hecht af. 
Totaal = 2v, 269 bphs. 
 
Ronde 57 kleur wit 
Goede kant van het werk 
Begin met een staande back loop vaste in 1e steek, bl vin elke steek tot het einde, draai het werk. 
Totaal=271 bl v 
 
Ronde 58 kleur 1 wit. 
Verkeerde kant van het werk. 
K2 ( telt als half stokje) hst in elke steek tot het einde, hecht af. 
Totaal=271 h st. 
 

 
 

 
 
 
 

Ronde 55-58 
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Ronde 59 kleur 6 houtskool 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande h st in 1e steek, h st in alle tot 
het einde ( let op! De laatste h st is in de K2 van 
ronde 58) draai het werk 
Totaal= 271 h st. 
 
 
Ronde 60 kleur 6 houtskool 
Verkeerde kant van het werk. 
K2 (telt als h st), h st in elk tot het einde, draai het 
werk. 
Totaal= 271 h st. 

 

 
Ronde 61 kleur 6 houtskool 
Goede kant van het werk. 
Notitie, misschien is het handig om een haaknaald groter te 
gebruiken van ronde 61 tot 66. Plaats een stekenmarkeerder rond 
de tweede v. 
K1 ( geldt niet als steek), v in 1e steek en elke steek tot het einde 
(vergeet niet dat de laatste steek i de K2 van ronde 60 valt) draai 
het werk. 
Totaal= 271 v. 
 
 
Ronde 62 kleur 6 houtskool 
Verkeerde kant van het werk. 
K1 ( geldt niet als steek), v in 1e steek en elke steek tot het einde, hecht af.  
Totaal= 271 v. 
  
 
 

 

Ronde 63 kleur 7  lipstick 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande vaste in de 1e steek, v in de volgende 4 steken, fp dubbel stokje ( achter de lus langs 
stokje)rond de tweede v van ronde 61 ( dit is de steek met de steek markeerder) sla de steek achter de fp 
dubbel st over.* v in volgende 2 steken, fp dubbel st rond de v in ronde 61 ( dit is de derde v van de laatste 
gemaakte fp dubbel st) sla de steek achter de fp dubbel st over,* herhaal tot de laatste steek, v in laatste, kant 
af. 
Zie afbeelding. 
Totaal= 89 fp dubbel st, 182 v. 
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Ronde 64 kleur 6 houtskool 
Goede kant van het werk. 
Begin met een v in 1e steek. V in alle steken, kant af. 
Totaal= 271 v. 
 

 
 
 
Ronde 65 kleur 7 lipstick 
Goede kant van het werk. 
Als de fp dubbel stokje wordt gemaakt ga dan in de top van de steek en niet rond de steel van de steek. 
Begin met een staande v in de 1e steek, fp dubbel stokje rond de fp dubbele stokjes van ronde 63, sla de steek 
achter de fp dubbele stokjes over * v in volgende twee steken, fp dubbel stokje rond de fp dubbele stokjes van 
ronde 63*  herhaal tot de laatste 5 steken, v in laatste 5 steken, kant af. 
Totaal= 89 fp dubbele stokjes, 182 v. 
 

  
 
 

2 x SC 

Skip st behind fptr 

fptr 

Skip 2 sc between each fptr on row 61 
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Ronde 66 kleur houtskool. 
Goede kant van het werk. 
Begin met een v in de 1e steek. V in elke steek, draai. 
Totaal=271 v. 
 
Ronde 67 kleur 6 houtskool 
Verkeerde kant van het werk. 
K2 ( geldt als half stokje) half stokje in elke steek. Draai het werk. 
Totaal= 271 h stokjes. 
 
Ronde 68 kleur 6 houtskool. 
Goede kant van het werk. 
K3 ( geldt als stokje), stokje in elke steek-( vergeet niet dat het laatste stokje in de K3 van ronde 67 is- kant af. 
Totaal= 271 st. 
 
 

 

 
 
 

Ronde 69 kleur 1 wit 
Goede kant van het werk. 
Begin met een half stokje in de 1e steek, half stokje tot het einde-(vergeet niet dat het laatste halve stokje in de 
K2 van ronde 68 is)- draai het werk. 
Totaal=271 halve st. 
 
Ronde 70 kleur 1 wit. 
Verkeerde kant van het werk. 
K3 ( geldt als 1e steek) stokje in elke steek tot het einde. Kant af. 
Totaal= 271 st. 
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Ronde 71 kleur 6 houtskool. 
Goede kant van het werk. 
Begin met een staande v in 1e steek, bp vaste in elke steek tot het einde, v in laatste steek ( vergeet niet dat de 
laatste v in de K3 van ronde 70 is), kant af. 
Totaal= 2v, 269 bp v. 
 
Ronde 72 kleur 1 wit. 
Goede kant van het werk. 
 Begin met een bl half stokje vast aan de 1e steek, bl (backloop) half stokje in elke steek, kant af. 
Totaal= 271 back loop halve stokjes. 
 
Herhaal aan de overliggende zijde, naai de uiteinden in  
 
 


