In het patroon geef ik steeds kleurnummers aan. Dit zijn de 3 kleurvariaties die ik zelf had
bedacht. De volgorde is roze (Rozengeur)/blauw (Zeebries)/groen (Ochtenddauw). Natuurlijk
ben je vrij om je eigen kleuren te kiezen!
De eerste steek van deze week is de Rupsensteek. Zelf noem ik ze kraaienpootjes. In mijn
beleving hebben ze daar wel iets van. En tijdens het haken ervan bedacht ik me dat dit sloeg
op zowel de pootjes van de vogel, als degene die ik langzamerhand aan de zijkant van mijn
ogen zie verschijnen. ;-) Een leuke steek om te haken!
Met 200 steken in de toer beginnen we aan
Toer 57
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnr 1240/1724/1020.

Toer 58
Haak 3 lossen. Haak in de 2de en 3de steek een stokje. *Haak 2 lossen, sla de volgende 2
steken over en haak in de 2 steken daarna elk een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde
van de toer. Je houdt nu nog 1 steek over. Maak hierin nog een stokje.
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Toer 59
Haak 1 losse. Haak in de 1ste, 2de en 3de steek een vaste. *Haak 2 lossen, sla de 2 lossen van de
vorige toer over en haak op elk van de 2 stokjes van de vorige toer een vaste.** Herhaal van *
tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nu nog 1 steek over. Haak hierin nog een vaste.
Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr 1218/1722/1420.

Toer 60
Haak 1 losse. Haak in de 1ste, 2de en 3de steek een vaste. *Maak een vaste, maar steek hiervoor
je naald in de steek die onder de 2 2-lossenlijnen ligt. Haal de draad op tot je weer op de
hoogte van je toer bent en maak de vaste af. Doe dit bij de volgende steek net zo. Haak in de
volgende 2 steken een vaste.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je houdt nog 1
steek over, haak hierin een vaste. Wissel hierbij naar kleurnr 1005/1203/1710.
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Toer 61
Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en alle steken daarna.
Toer 62
Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en alle steken daarna. Laat de laatste steek
(de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer) liggen. Je hebt nu 199 steken. Wissel bij het
laatste halve stokje naar kleurnr 1080/1034/1081.
Toer 63
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en alle steken daarna. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnr 1240/1724/1020.
Toer 64
We gaan weer filethaken. Kijk voor de foto’s van de volgende 3 toeren bij toer 23, 24, 25 van
week 2. Haak 3 lossen. Haak in de 2de en 3de steek een stokje. *Haak 1 losse, sla 1 steek over
en haak in de 3 steken daarna een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van je toer.
Toer 65
Haak 4 lossen, sla het stokje van de 2de steek over en haak een stokje op het 3de stokje van de
vorige toer. *Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus van de vorige toer over en haak
een stokje op het stokje daarna. Haak 1 losse. Sla een steek over en maak een stokje in de
steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer.
Toer 66
Haak 3 lossen. Haak een stokje om de 1-lossenlus van de vorige toer. Haak een stokje op het
volgende stokje. *Haak 1 losse. Sla de losse van de vorige toer over en maak een stokje op het
volgende stokje. Haak een stokje om de 1-lossenlus van de vorige toer. Haak een stokje op het
volgende stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij het laatste stokje
naar kleurnr 1080/1034/1081.
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Neem nu kleurnr 1023/1302/1712 en haak één lossenlijn van 185 lossen en één lossenlijn van
90 lossen.
Rijg deze op dezelfde manier door de gaatjes van de middelste toer als je de vorige keer deed.
Rijg alleen de kortste lossenlijn door de andere kant dan de vorige keer en dus de langste
lossenlijn ook. Het strikje komt nu aan de andere kant.

Toer 67
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste 3 steken. Haak nu vasten om de 1-lossenlussen en in
de stokjes van de vorige toer. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnr 1005/1203/1710.
Toer 68
Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en alle steken daarna.
Toer 69
Haak 3 lossen. Haak in dezelfde steek nog een stokje. Haak in alle steken verder een stokje. Je
hebt nu weer 200 steken. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr 1023/1302/1712.

Toer 70
In deze toer gaan we weer kruissteken haken met dubbele stokjes. Haak 3 lossen. *Sla nu 1
steek over en haak een dubbel stokje in de steek daarna. Nu gaan we weer een dubbelstokje
haken, maar dan in de steek die je net hebt overgeslagen. Sla de draad 2 keer om je naald en
leg je haaknaald achter je laatste dubbele stokje langs en steek hem in de steek die je net hebt
overgeslagen. Maak nu je dubbele stokje af op de normale manier.** Herhaal van * tot ** tot
je nog 1 steek over hebt. Haak in deze steek een stokje. Wissel hierbij naar kleurnr
1005/1203/1710. Voor de foto’s kun je kijken bij toer 10 van week 1.
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Toer 71
Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de steek en alle steken daarna.
Toer 72
Haak 2 lossen. Haak een half stokje in de 2de steek en alle steken daarna. Wissel bij het laatste
halve stokje naar kleurnr 1080/1034/1081.
Toer 73
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en alle steken daarna. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnr 1065/1316/1027. Tel je je steken nog even na? Als het er 200 zijn, zit je nog
steeds goed!

Toer 74
Haak 4 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een dubbel stokje. Wissel bij het
laatste dubbele stokje naar kleurnr 1080/1034/1081.

Toer 75
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna een vaste. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnr 1005/1203/1710.
Toer 76
Haak 2 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een half stokje.
Toer 77
Haak 3 lossen. Haak in de 2de steek en alle steken daarna een stokje. Laat de laatste steek ( de
2de van de 2 beginlossen van de vorige toer) liggen. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnr
1218/1722/1420.
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Dit was alweer de laatste toer van week 4. Nog steeds blij met je deken?

Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week!
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