
7b-  Kleur B, nld 6. Deze toer is hetzelfde als 4b

-Begin weer in de hoek waar je bent geëindigd. 2 v, 2 l, 2 v, dan 1 st op het st van toer 6, 1 v op st 
toer 7a enz.


*Je hebt nu 12 st die op de st van toer 7a liggen met 10 v daar tussen, in de hoeken 2 v, 2 l, 2 v.


8-     Kleur A, nld 8. Deze toer voer je op dezelfde manier uit als toer 5. De st achterlangs.

- Begin weer in de hoek met de 3 l, nog 1 st. Haak 1 st in de lus achter het eerste st, 1 st achter 

de Fluffy 1v enz.


* Je hebt nu in de hoeken 1 st, 1 l, 1 st met daartussen 14 st achterlangs. Per zijde in totaal 16 st


9-     *Hoeken; 2 st, 1 l, 2 st,  15 st tussen de st vorige toer*, ** herh. Elke zijde in totaal 19 st


10a- *Hoeken; 2 st, 1 l, 2 st, 18 st tussen de st vorige toer*. ** herh. Elke zijde in totaal 22 st


10b- Kleur B, nld 6. Op dezelfde manier als toer 4b en 7b. 


*Hoeken; 2v, 2 l, 2 v. Tussen de hoeken 19 st liggend op de st van toer 10a, tussen de st 18 v*

 ** herh.


11-   Kleur A, nld 8. Op dezelfde wijze als toer 5 en 8 

        *Hoeken 1 st, 1 l, 1, st,  21 st achterlangs*. ** herh. Elke zijde 23 st


12-   *Hoeken 2 st, 2 l, 2 st,  22 st*. ** herh.  Elke zijde in totaal 26 st 

13a- *Hoeken 2 st, 2 l, 2 st,  25 st*. ** herh.  Elke zijde 29 st


13b- Kleur B, nld 6. Als de vorige Fluffy toeren.


*Hoeken; 2 v, 2 l, 2 v. Tussen de hoeken 26 st liggend op st toer 13a, tussen deze st 25 v*. ** herh. 
Per zijde in totaal 26 st en 29 v


14-   Kleur A, nld 8  Op dezelfde wijze als toer 5, 8 en 11


        *Hoeken; 1 st, 1 l, 1st,  28 st achterlangs*. ** herh. Elke zijde 30 st 

15-   *Hoeken; 2 st, 2 l, 2 st, 29 st*. ** herh. Elke zijde in totaal 33 st 

16-   *Hoeken; 2 v,1 l, 2 v. Tussen de hoeken 32 v tussen de st van de vorige toer*. ** herh.

 In totaal per zijde 36 v 

Vierkant 2 wordt op dezelfde manier gehaakt, de twee eerste randen met kleur B komen te 
vervallen.


