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Gebruikte afkortingen
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RhstV reliëf hst voor
RstV reliëf st voor
RdstV reliëf dst voor

ddst driedubbel stokje

RhstA reliëf hst achter
RstA reliëf st achter

Alle Reliëfsteken worden aangegeven met een R aan het begin en aan het eind een V of A om
aan te geven: Voorlangs of Achterlangs en zijn dikgedrukt.
Een hoofdletter, paarse R met paars cijfer geeft een bepaalde Ronde=toer aan.
v.l. voorste lus

a.l. achterste lus

[ ] Hints: zijn cursief geschreven en paarsgekleurd en zijn er om je te helpen en
verder te wijzen en het leven hopelijk makkelijker te maken, vooral voor beginners.
Referenties naar relevante, genummerde foto’s staan aangegeven met [F].
* * Herhaalinstructies staan tussen sterretjes met het aantal keer erbij vermeld. Dit is normaal
gesproken een herhaling voor een hele zijde en zal bestaan uit meerdere instructies.

() of () Herhaalinstructies tussen haakjes en het aantal keer erbij vermeld zijn voor een korter
stukje
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Speciale steken
Ster-steek: wordt uitgelegd in ronden 54 en 55.
Ruche steek: wordt over 3 s gemaakt: vaste in voorste lus van aangegeven s dan
voorlangs om dezelfde, aangegeven s heen haken, van boven naar beneden: een half
stokje en 3 stokjes. Volgende s overslaan. In volgende s vaste in voorste lus.
Hint: het “oogje” dat wordt gevormd door de l bij de opzet Ster-steek aan het begin
van de toer, wordt niet meegeteld als s in de volgende toer, er wordt dan dus niet in
gehaakt.
Zie toer 50 en 51 voor gedetailleerde foto-instructies.
54. *Korte zijde: [opzet-Stersteek] Begin met een staand hst in de 2l-hoekruimte aan
het eind van een willekeurige, lange zijde, 1 l om “oog” te maken, steek naald in “oog”
omsl. en haal lus op, herhaal dit in de onderkant van hst, in de 2l-hoekruimte en in de
volgende 2 s.
Je hebt nu 6 lussen op de naald, omsl en door alle 6 lussen halen. Haak 1 l om de s te
sluiten en het “oog” van de ster te maken. [F1]
(steek naald in het “oog” van voorgaande Ster-steek en haal een lus op, herhaal in de
laatste “spaak” van de Ster, in dezelfde s van R53 waar de spaak van de laatste Ster in
zit en in de volgende 2 s, [6 lussen op de naald], omsl en haal door alle 6 lussen, 1 l om te
sluiten) 59x, [laatste lus van laatste Ster zal in de hoekruimte eindigen],
in 2l-hoekruimte(hst, 1 l) [plaats steekmarkeerder in de l-ruimte]
Lange zijde: Begin met een opzet-Stersteek(=hst etc) in 2l-hoekruimte, maak nog 67
Ster-steken [laatste lus van laatste Stersteek zal in de 2l-hoekruimte eindigen],
in 2l-hoekruimte (hst, 1 l) [plaats steekmarkeerder in de l-ruimte]* [F2]
Hint: elke hoek heeft hst, 1 l en hst van de opzet-Stersteek, plaats steekmarkeerder in
de l-ruimte.
Herhaal van * tot * 2x.
Sluit met hv in staand hst.
Aantal s korte zijde: 60 Stersteken, plus hoekgroepje van hst en l.
Aantal s lange zijde: 68 Stersteken, plus hoekgroepje van hst en l.
.
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55. Vervolg van Ster-steek: haak 1 l, DRAAI het werk om zodat de verkeerde kant naar
je toe ligt.
Lange zijde: * in l-hoekruimte (hst, 2 l, hst), hst overslaan, 2 hst in het “oog” van de
volgende 68 Ster-steken, laatste hst overslaan,[F1]
Korte zijde: in l-hoekruimte (hst, 2 l, hst), hst overslaan, 2 hst in het “oog” van de
volgende 60 Ster-steken, laatste hst overslaan.*
Herhaal van * tot * 2x.
Sluit met hv in 1e hst, hecht af.
Aantal s korte zijde: 122 hst, plus 2l-hoekruimte.
Aantal s lange zijde: 138 hst, plus 2l-hoekruimte.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyrigh sla volgende 2 s over t © 2018 ♥ All Rights Reserved.

Draai je werk om zodat de goede kant naar je toe ligt.
Hint: let op! omdat je je werk had omgedraaid zul je nu in de bovenste lussen ná de
basis, niet vóór de basis, van de steek moeten werken.
56. Begin met een staand st in de laatste s van een willekeurige, korte zijde, [F1]
Lange zijde: * in de 2l-hoekruimte (2st, 2 l, 2 st), st in volgende 138 s, [F2]
Korte zijde: in de 2l-hoekruimte (2st, 2 l, 2 st) , st in volgende 122 s.* [F3]
Herhaal van * tot * 2x behalve laatste st.
Sluit met hv in staande st.
Aantal s lange zijde: 142 st, plus 1x 2l-hoekruimte.
Aantal s korte zijde: 126 st, plus 1x 2l-hoekruimte.

57. Haak 3 l [telt als st] [F1], st in volgende 2 s.
Lange zijde:* in de 2l-hoekruimte (2 st, 2 l, 2 st), volgende s overslaan, st in volgende 141
s,
Korte zijde: in de 2l-hoekruimte (2 st, 2 l, 2 st), volgende s overslaan, st in volgende 125
s.* [F2,3]
Herhaal van * tot * 2x behalve laatste 3 st.
Sluit met hv in bovenste van 3 l, hecht af.
Aantal s lange zijde: 145 st, plus 1x 2l-hoekruimte.
Aantal s korte zijde: 129 st, plus 1x 2l-hoekruimte.
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58. Begin met een staande v in laatste s van een willekeurige lange zijde, [F1]
*Korte zijde: in de 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 13 s,
(volgende 3 s overslaan, in volgende s ((2dst-samen, 1 l) 4x, 2dst-samen), volgende 3 s
overslaan, v in volgende 25 s) 3x,
volgende 3 s overslaan, in volgende s((2dst-samen, 1 l)4x, 2 dst-samen) [F2], volgende 3
s overslaan, v in volgende 13 s),
Lange zijde: in de 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 11 s,
(volgende 3 s overslaan, in volgende s ((2dst-samen, 1 l) 4x, 2dst-samen), volgende 3 s
overslaan, v in volgende 22 s) 4x, volgende 3 s overslaan, in volgende s ((2dst-samen, 1
l) 4x, 2dst-samen), volgende 3 s overslaan, v in volgende 11 s.* [F3]
Herhaal van * tot * 2x behalve laatste v.
Sluit met hv in staande v, hecht af.
Aantal s lange zijde: 103 v, 5 zonnestralen van elk 5x 2dst-samen en 4 l-ruimtes,
1x 2l-hoekruimte.
Aantal s korte zijde: 112 v, 4 zonnestralen van elk 5x 2dst-samen en 4 l-ruimtes,
1x 2l-hoekruimte.
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59. Begin met een staande v in laatste s van een willekeurige, lange zijde, [F1]
*Korte zijde: in de 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 12 s,
(volgende 2 s overslaan, (RstV om volgende s, 4 st in volgende l-ruimte) 4x,
RstV om volgende s, volgende 2 s overslaan, v in volgende 21 s) 3x,
volgende 2 s overslaan, (RstV om volgende s, 4 st in volgende l-ruimte) 4x,
RstV om volgende s, volgende 2 s overslaan, v in volgende 12 s, [F2]
Lange zijde: in de 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 10 s,
(volgende 2 s overslaan (RstV om volgende s, 4 st in volgende l-ruimte) 4x,
RstV om volgende s, volgende 2 s overslaan, v in volgende 18 s) 4x,
volgende 2 s overslaan, ( RstV om volgende s, 4 st in volgende l-ruimte) 4x,
RstV om volgende s, volgende 2 s overslaan, v in volgende 10 s.* [F3]
Herhaal van * tot * 2x behalve laatste v.
Sluit met hv in staande v.
Aantal s korte zijde: 89 v, 4 zonnestralen van elk 16 st en 5 RstV, 1x 2l-hoekruimte.
Aantal s lange zijde: 94 v, 5 zonnestralen van elk 16 st en 5 RstV,1x 2l-hoekruimte.
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60. Haak 1 l en 1 v in dezelfde s [F1], v in volgende s,
*Korte zijde: in de 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 13 s,
((v in v.l. van volgende s, (RhstV, 3 RstV ) om dezelfde s, volgende s overslaan, v in v.l.
van volgende s) 7x [ruche steek], v in volgende 21 s) 3x,
((v in v.l. van volgende s, (RhstV, 3 RstV) om dezelfde s, volgende s overslaan, v in v.l.
van volgende s) 7x [ruche steek], v in volgende 13 s, [F2]
Lange zijde:in de 2l-hoekruimte (v, 2 l, v), v in volgende 11 s,
((v in v.l. van volgende s, (RhstV, 3 RstV ) om dezelfde s, volgende s overslaan, v in v.l.
van volgende s) 7x [ruche steek], v in volgende 18 s) 3x,
((v in v.l. van volgende s, (RhstV, 3 RstV) om dezelfde s, volgende s overslaan, v in v.l.
van volgende s) 7x [ruche steek], v in volgende 11 s, * [F3]
Herhaal van * tot * 2x behalve laatste 2 v.
Sluit met hv in 1e v, hecht af.
Aantal s korte zijde: 91 v, 4 zonnestralen met elk 7 ruche steken, 1x 2l-hoekruimte.
Aantal s lange zijde: 96 v, 5 zonnestralen met elk 7 ruche steken, 1x 2l-hoekruimte.

Einde van deel 4
Afmetingen zullen ongeveer zijn:
Double knitting garen met 4 mm naald:
Korte zijde: 86,5 cm
Lange zijde: 104 cm
Aran garen met 5.5 mm naald:
Korte zijde: 104 cm
Lange zijde: 117 cm
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