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Rambling Rose Shawl
Deel vijf
4.5 haaknaald
US terminologie
Rand
Met kleur C
Ronde 1 (GK)
Begin in de K2 ruimte van het eerste paneel vierkant met een v, v in de volgende 24 steken,(v, K2.v) in K2 hoek
ruimte. Werk langs de lange kant naar beneden met een vaste in elke steek en K2 ruimte tot de punt, (v,K3,v) in
top K2 hoek ruimte. Werk langs de lange kant omhoog ,et een vaste in elke steek en K2 ruimte, (v,K2,v) in K2
hoek ruimte. Werk in de vaste van de volgende 24 vaste en laatste K2 ruimte.
V in de volgende K2 ruimte ( dit is de laatste rij van de hoofd sjaal vasten. Zie afbeelding 1)
Werkend in de top rand maak 3v in elke ronde einde, ( dit is de keer K4 en stokjes van de hoofd sjaal, zie
afbeelding 2) v in laatste K2 ruimte, maak vast aan de eerste steek.
Afbeelding 1
Laatste rij van, K2

Afbeelding 2
Bovenkant (K3)

Omkeer K
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Begin de 1e ronde in deze K2 hoek

Hoek 1 K2

26sc

314 sc

26sc

Hoek2 K2

Top hoek K3

Totaal= zijkanten 234v, topkant 366v, 3K ruimtes voor de 3 hoeken.
Ronde 2
K1 ( geldt niet als steek). V in volgende 4 steken, ½ st in 4 steken, (st, K1, sla 1 over) 9 maal.(st,K1) 4 maal in
hoek ruimte.

Nieuwe hoek
Verborgen
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Naar beneden, de zijkant werken
Sla de verborgen steek over en de volgende steek.(st,K1,sla 1 steek over) naar de hoek punt (116 maal). (st,K1)
4 maal in de top hoek ruimte.
Naar omhoog, de zijkant werken
Sla de verborgen steek over en de volgende steek. (st, K1, sla 1 steek over) naar de top hoek (116 maal).(st,K1) 4
maal in hoek ruimte.
Langs de bovenkant werken
Sla de verborgen steek over.(st,K1,sla 1 over) 8 maal, st, ½ st in volgende 4 steken, v in volgende 4. Ga verder
over de top rand met een vaste in elke steek, maak met een ½ v in 1e steek.

Totaal
Zijkanten= 119 K ruimtes, 3 hoekruimtes. Bovenkant= 10 K ruimtes, 8 ½ st, 320v.
Ronde 3
K1 (geldt niet als steek) v in de volgende 9 steken, 2 v in elke van de volgende 10 K ruimtes. (v,K2,v) in volgende
K ruimte.
Langs de benedenrand werkend
2v in elke K ruimte (119 ruimtes) (v.K2,v) in de volgende top hoek.
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Langs de bovenrand werkend
2v in elke K ruimte (119 ruimtes) (v,K2,v) in volgende hoekruimte.
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Langs de bovenrand werkend
2v in elk van de volgende 10K ruimtes, v in elke steek tot het einde. Maak vast met een ½ v aan de 1e steek.
Totaal= 374 v langs de bovenkant, 240 v langs de zijkanten.

Ronde 4
Boven kant.
K1 ( eldt niet als steek). V in volgende 9 steken.*v, sla er twee over, 7st in volgende steek, sla er 2 over* Herhaal
3 maal.
Hoek
V, sla twee over, 9st in hoekruimte, sla 2 over.
Beneden zijkant
*v, sla 2 over, 7st in volgende steek, sla er 2 over* Herhaal tot hoekruimte (39 maal)
Hoek
v, sla 2 over, 9st in hoekruimte, sla er 2 over.
Bovenkant rand
*v, sla er 2 over, 7st in zelfde steek, sla 2 over* Herhaal tot de hoek (39 maal)
Hoek
v, sla 2 over, 9st in hoekruimte, sla 2 over.
Bovenkant rand
*v, sla 2 over, 7st in een steek, sla 2 over* v in volgende 9 steken. Herhaal 3 maal.
Er wordt niet volledig in de bovenkant rand gewerkt.
Hecht kleur C af.
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Ronde 5
Maak kleur A vast aan de 1e steek van ronde 4.K1 ( geldt niet als steek), v in volgende 10 steken.* sla volgende
st (1e st van waaier)over. Achter lusje langs v in elke st, voor lusje langs v in volgende v. Herhaal ** over elke
waaier. V in elke steek over de bovenkant. Maak vast aan 1e steek en hecht af. Werk de draad uiteinde weg.
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