Dutch Version

Sunstar Blanket
Deel 3

1
My Sun & Stars – Patroon & kleurstelling door Jo Smith:

My Vintage – Patroon & kleurstelling door Jo Smith:

1 x 50g bol van het volgende garen en de kleuren:

1 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

1904
A Batik DK
Cherry

1903
E Batik DK
Coral

1905
A Batik DK
Raspberry

2 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

2 x 50g bol van het volgende garen en de kleuren:

1909
K Batik DK
Teal

1907
B Batik DK
Plum

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

2417
B Life DK
Lily

2394
C Life DK
Dafodil

2359
D Life DK
Melon

1910
K Batik DK
Pistachio

3 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

1933
G Batik Elements DK
Krypton

2357
F Life DK
Aqua

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:
2323
I Life DK
Charcoal

2305
J Life DK
Cream

2416
L Life DK
Teal

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

2447
G Life DK
French Blue

2495
H Life DK
Deep Purple

2319
C Life DK
Cranberry

2306
D Life DK
Cardinal

2323
I Life DK
Charcoal

2344
E Life DK
Fuchsia

2305
J Life DK
Cream

2356
F Life DK
Zing

2311
L Life DK
Fern

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

2342
H Life DK
Mint
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2
My Country Garden – alternatieve rand & kleurstelling
door Heather Leal
1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

1067
A Special DK
Grape

1080
E Special DK
Pale Rose

1277
B Special DK
Violet

1834
F Special DK
Lincoln

1725
J Special DK
Sage

1023
C Special DK
Raspberry

1820
H Special DK
Duck Egg

1724
K Special DK
Parma Violet

1188
D Special DK
Lavender

1843
I Special DK
Powder Pink

1390
L Special DK
Clematis

OOK DIT HEB JE NODIG
Haaknaald 4mm
Maasnaald
Schaar
Meetlint
AFMETING
4in/10cm vierkant
GEBRUIKTE AFKORTINGEN
cm
centimetre(s)
cont continu
dst
dubbelstokje
GK
goede kant
gr
gram
hv
halve vaste
hh
herhaal
hst
half stokje
l
losse(n)

mm
millimeter(s)
open
lossenopening
s	steek/steken
st	stokje
v
vaste
VK
verkeerde kant
volg
volgende

OPMERKINGEN:
De aangegeven hoeveelheid benodigd garen is gebaseerd op
gemiddelden en is daarom een schatting.

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

1722
G Special DK
Storm Blue
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Deel 3
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4
DEEL 3
In dit deel gaan we aan afzonderlijke motieven werken, die
dan later in deel 4 aan het vorige, centrale stuk worden gezet.
Je gaat in totaal 24 vierkante motieven maken, bestaande
uit 16 x het 2-kleuren-motief in de kleuren G en F en 4 x het
2-kleuren-motief in de kleuren B en C en daarnaast 4 x het
3-kleuren-motief.

ruimte tussen de st van de eerste & tweede kleur, 2l, sluit met
hv bovenin de 3l. Hecht beide kleuren af.
Totaal: 44 s (l niet meegerekend) dwz: 22 st van elke kleur (11
st per zijde)
3-Kleuren-Motief
Maak er 4 met de kleuren A, B & C zoals aangegeven.

2-Kleuren-Motief
Maak er 16 met G (eerste kleur) & F (tweede kleur)
Maak er 4 met B (eerste kleur) & C (tweede kleur)

Voorbeeld van het 3-kleuren-motief met A, B en C in de
kleurstelling ‘My Country Garden’.

Voorbeeld van het 2-kleuren-motief met kleuren B en C in de
kleurstelling ‘My Country Garden’.
NB: haak na de kleurwissel de kleur die niet gebruikt wordt
NIET mee, zoals we bij het tapestryhaken deden, maar laat
die draad gewoon hangen: in de volgende toer wordt deze
dan weer opgepakt bij de kleurwissel. Let ook op bij de wissel
de draad niet te strak of te los op te trekken, maar tot op de
hoogte van een stokje.
Toer 1: Haak met de eerste kleur 4l, sluit met hv, 3l (telt aldoor
als 1st), haak in de zojuist gevormde ring als volgt: 2st, 2l, 3st,
1l, hecht nu de tweede kleur aan en haak 1l (laat de eerste
kleur gewoon hangen, we komen in toer 2 hier weer terug!) ga
door met de tweede kleur en haak nog 3st, 2l, 3st, 2l en sluit
met hv bovenin de eerste 3l, keer.
Totaal: 12 s (l niet meegerekend) dwz: 6 st in de eerste kleur
en 6 st in de tweede kleur

Toer 1: Haak met A 4l, sluit met hv, 3l, haak in de net
gevormde ring als volgt: 2st, (2l, 3st) 3 maal, 2l, sluit met hv
bovenin de 3l. Hecht af.
Totaal: 12 s (l niet meegerekend) dwz: 3 st per zijde
Toer 2: Hecht aan met B in een willekeurige 2l-ruimte, 3l,
(1st, 2l, 2st) in dezelfde l-ruimte, * 1st in elk van volg 3st, (2st,
2l, 2st) in volg 2l-ruimte, hh vanaf * nog 2 maal, 1st in elk van
volg 3st, sluit met hv bovenin de 3l. Hecht af. Totaal: 28 s (l
niet meegerekend) dwz: 7 st per zijde
Toer 3: Hecht aan met C in een willekeurige 2l-ruimte, 3l,
(1st, 2l, 2st) in dezelfde l-ruimte, * 1st in elk van volg 7st, (2st,
2l, 2st) in volg 2l-ruimte, hh vanaf * nog 2 maal, 1st in elk van
volg 7st, sluit met hv bovenin de 3l. Hecht af. Totaal: 44 s (l
niet meegerekend) dwz: 11 st per zijde

Toer 2: Ga door met de tweede kleur, haak een hv in de net
gemaakte 2l-ruimte, 3l, 1st in dezelfde 2l-ruimte, 1st in elk van
volg 3st, (2st, 2l, 2st) in volg 2l-ruimte, 1st in elk van volg 3st,
2st in de ruimte tussen st van de eerste & tweede kleur, 1l,
wissel naar de eerste kleur, 1l, 2st in dezelfde ruimte, 1st in elk
van volg 3st, (2st, 2l, 2st) in de 2l-ruimte, 1st in volg 3st, 2st in
ruimte tussen de st van de eerste & tweede kleur, 2l, sluit met
hv bovenin de eerste 3l, keer.
Totaal: 28 s (l niet meegerekend) dwz: 14 st van elke kleur (7st
per zijde).
Toer 3: Ga door met de eerste kleur, hv in de net gemaakte
2l-ruimte, 3l, 1st in dezelfde ruimte, 1st in elk van volg 7st, (2st,
2l, 2st) in de 2l-ruimte, 1st in elk van volg 7st, 2st in ruimte
tussen de st van de eerste & tweede kleur, 1l, wissel naar de
tweede kleur, 1l, 2st in dezelfde ruimte, 1st in elk van volg 7st,
(2st, 2l, 2st) in volg 2l-ruimte, 1st in elk van volg 7st, 2st in

Deel 3 met motieven is klaar.
Denk erom je draadjes weg te werken!
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