
5- Kleur B, nld 8 Deze toer werk je achter de Fluffy rand langs in toer 4a. De Fluffy toer kun je nu 
links laten liggen, daar hoef je niets meer mee.


-In de hoek; pak weer op waar je ben geëindigd bij toer 4a de 3 l, dan nog 1 st in de hoek zorg dat 
de 2 lossenboog van 4b achter het werk ligt.

-Neem aan de achterkant van het eerstvolgende st van 4a een lus op en maak daar een st

-Het volgende st maak je recht achter het eerste Fluffy st, dat is weer tussen twee st van 4a. 
Herhaal dit nog 4x, je hebt nu 5 st achter elk van de 5 Fluffy st. 

-Neem een lus op achter het laatste st van 4a en daar maak je een st. Je hebt nu 7 st achterlangs 
gehaakt.

-In de hoek maak je weer 1 st, 1 l, 1 st. Zorg dat de lossenboog van 4b achter het werk ligt.

Herhaal dit tot einde van de toer. Sluit met een hv. Ga met hv naar hoek.


*Je hebt nu in de hoeken 1 st, 1 l, 1 st. Tussen de hoeken 7 st achterlangs. In totaal per zijde 9 st




6-  Hoek; begin met 2 l, 1 st, 1 l, 2 st. Haak 8 st tussen de st van de vorige toer. Herhaal dit tot 
einde van de toer. Sluit met een hv. Ga naar de hoek met een hv. In totaal per zijde 12 st.


7a- Hoek; 2 l, 1 st, 1 l, 2 st. Haak 11 st tussen st van de vorige toer. Herhaal tot einde toer. Sluit 
met hv. Ga naar de hoek met hv. Haak 3 l = 1 st en 1l van toer 8.  Per zijde in totaal 15 st


Neem lus op aan de achterkant 
van 1e st

Maak daar een st

Maak een st achter st kleur B. 
Dit is tussen de st van 4a


