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Rambling Rose Shawl
Deel twee
4.5 mm haaknaald
US terminologie
VK=verkeerde kant
GK= goede kant

Rozen- maak er 17
Met kleur C K4, ½ v in de 1e K om een ring te creeren of maak een (dubbele) magische ring.
K1 bij het begin van iedere ronde, deze geldt niet als een steek door het hele patroon heen.

1.

K1,maak 8v in de magische cirkel, niet in de 1e steek insteken!
Totaal=8v

2.

2v in elke steek, maak vast aan de 1e steek met een ½ vaste
Totaal=16v

3.

K1,*v, 3st in volgende steek* Herhaal 8 maal, maak in de 1e steek vast met een ½ v
Totaal=8v, 8-3st ( blaadjes)

4.

K1, Draai VK, *v in de achterkant lussen van de 2e st in blaadje, K3* herhaal 8 maal. Maak vast met
een ½ v in de 1e K3 ruimte.
Totaal=8v, 8K3 ruimtes.

5.

K1, draai (GK)*(v,5st) in elke K3 ruimte* Herhaal 8 maal. Maak vast met een ½ v aan eerste steek.
Totaal=8v, 8 5st ( blaadje)

6.

K2, draai (VK), * v in de achterste lussen van 3e st in blaadje, K5* Herhaal 8 maal. Maak vast met een
½ v in de 1e K5 ruimte.
Totaal=8v, 8K5 ruimtes.

7.

K1, draai (GK) *(v, 7st) in elke K5 ruimte* Herhaal 8maal. Maak aan de 1e steek vast met een ½ v.
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Hecht af, weef uiteinden in.
Totaal=8v, 8 7st (blaadjes)
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4 Pak de achter lussen
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5 v en 5st in dezelfde K ruimte
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Optionele kralen ronde

Rijg 56 kralen op de kleur A garen.
8.

(VK)* ½ v in de v tussen de blaadjes, v in de achterlussen van volgende 7steken* Herhaal 8 maal.
Maak vast in de 1e ½ v, kant af en weef eindjes in.
Totaal=8 ½ v, 56 achterlus v.

Werk aan de verkeerde kant van de bloem. Steek de naald in, haal draad over naald en trek door de lus, laat
kraal op plaats glijden en maak de vaste af. De kraal is zichtbaar aan de goede kant van het werk.
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