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Rambling Rose Shawl
Deel drie
4.5 mm haaknaald
US terminologie
Rozen vierkant maken.
Kleur C
1. (VK) * v in de achterkant van de v tussen de blaadjes.,K5* Herhaal 8 maal. Maak vast met een ½ v in de
1e K5 ruimte.
Totaal= 8 voor het stokje langs vaste of fpsc, 8 K5 ruimtes.

1 Pak de achterkant van de vaste

2 8 K ruimtes

2. Draai (GK), K5 ( geldt als stokje, plus K2)* 7 st in de volgende twee K5 ruimtes,K2*
Herhaal 3 maal, 7 stokjes in volgende ruimte, 6 st in volgende, maak aan de 3e K vast.
Totaal=4K2 hoeken, 56 st ( 14 st aan elke kant)
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K1 aan het begin van elke ronde, geldt niet als steek door het hele patroon heen.

3. K1,*(v, K2,v) in elke hoek ruimte,v in de volgende 14 steken* Herhaal 4 maal. Maak aan de 1e steek vast
Totaal=4K2 hoeken, 16v aan elke kant.
4. K1, v in zelfde steek*(v,K2,v) in hoekruimte, v in volgende 18 steken* Herhaal 3 maal, (v,K2,v) in laatste
hoekruimte, v in volgende 15 steken. Maak vast aan de 1e.
Totaal= 4K2 hoeken, 18v aan elke kant.
5. K1, v in zelfde steek en volgende steek *(v,K2,v) in hoekruimte, v in volgende 18 steken* Herhaal 3 maal,
(v,K2,v) in laatste hoekruimte,v in volgende 16 steken. Maak vast aan 1e.
Totaal=4K2 hoeken, 20v aan elke kant.
6. K1, v in zelfde steek en volgende 2 steken *(v,K2,v) in hoekruimte, v in volgende 20 steken* Herhaal 3
maal (v,K2,v) in de laatste hoek ruimte, v in volgende 17 steken. Maak vast aan de 1e steek.
Totaal=4K2 hoeken, 22 v aan elke kant.
7. K1, v in dezelfde steek en de volgende 3 steken *(v,K2,v) in hoek ruimte, v in de volgende 22 steken*
Herhaal 3 maal (v,K2,v) in laatste hoek ruimte, v in volgende 18 steken. Maak vast aan de 1e steek.
Totaal= 4K2 hoeken, 24 v aan elke kant.
Kant af en naai de draadeinden in.
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De vierkanten aan elkaar vastmaken.
Maak 8 vierkanten aan elkaar vast en dan de andere 9 om zo twee panelen te creëren.
Plaats twee vierkanten met de goede kant op elkaar
Sla de k ruimtes over; je werkt alleen maar in de vastes, allebei de lussen gebruikend.
Werk een vaste in elke van de corresponderende steken
Totaal= 24 v

Afwerking rand
Begin in de K2 ruimte van een lange kant, *v in K ruimte, v in de volgende 24 steken, v in de K ruimte* herhaal
tot het einde.
Alleen aan een kant van de panelen, dit wordt de kant waar de hoofd sjaal aan vast wordt gemaakt.
Lange paneel=234 v aan elke kant.
Kort paneel= 208 v aan elke kant.
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234 V

208 V

Kant af en naai eindjes in. Maak de delen niet aan elkaar vast
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