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Le Vesinet
Ontworpen door Sigrun Hugoey ©2010 Version 1.2
Niveau: Gevorderde beginner
Afmeting: 30 cm
Materiaal:
Vier kleuren garen, A, B, C en D, geschikt
voor 5mm haaknaald Haaknaald 5mm
Stopnaald
Gebruikte steken: L - losse,
v - vaste, st - stokje,
Rst/v - reliefstokje voor, hv - halve vaste
Rst/v: draad omslaan, haaknaald om de post
van de steek insteken (van voor naar achter),
draad omslaan, lus ophalen, breng op gelijke
hoogte met de te maken steek, draad omslaan,
haal door 2 lussen, draad omslaan, haal door
de overgebleven 2 steken om de steek af te
maken.

Instructies:
Begin met het maken van 9 van deze kleine rondjes: 6L, hv in de eerste losse om te sluiten.
1L, 15 v in de ring, sluit met een hv in de eerste steek. Laat een lange draad over (25cm) om de cirkels
mee aan elkaar te maken.
Gebruik zoveel kleuren als je wilt. Dit is misschien een uitstekende
gelegenheid om van je restjes af te komen. Ik heb 5 verschillende
kleuren gebruikt
Maak een vierkant van je rondjes, 3x3. Begin het vastmaken met het
middelste rondje. Gebruik de lange draad en de stopnaald om de eerste
twee rondjes met drie steken aan elkaar te naaien, sla 1 steek over, (maak
het volgende rondje aan de volgende 3 steken vast, sla 1 steek over) 3
keer. Maak nu de rondjes op de hoeken op dezelfde manier vast. Werk
alle draadjes weg.
Toer 1: hecht kleur A aan in een rondje op een hoek, (selecteer de vijfde steek vanaf een verbindende
steek), 3L, v in dezelfde steek, [2L, sla een steek over, v in de volgende steek, (4L, v in de derde steek vanaf
een verbindende steek op het volgende rondje) twee keer, 2L, sla een steek over, v, 2L, v) in de volgende
steek] 3 keer, 2L, sla een steek over, v in de volgende steek, (4L, v in de derde steek vanaf een verbindende
steek op het volgende rondje) twee keer, 2L, sluit met een hv in de eerste losse.
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Toer 2: Hv in de 1e in 2lossen-ruimte, 6L, st in dezelfde ruimte, sla de volgende steek over, [2 st in de
2lossen-ruimte, st in v, (4 st in 4lossen-ruimte, st in v) twee keer, 2 in 2lossen-ruimte, sla de volgende steek
over, (st, 3L, st) in 2lossen-hoekruimte, sla de volgende steek over] 3 keer, 2 st in 2lossen-ruimte, st in v, (4
st in 4lossen-ruimte, st in v) twee keer, 2 st in 2lossen-ruimte, hv in de 3e lossen van de 6 start-lossen. Knip
de draad af. (68st)
Toer 3: Hecht kleur B aan in een willekeurige 3lossen-ruimte, 1L, (v, 2L, 2v) in dezelfde ruimte, [v in elk st
tot de 3lossen-ruimte (17v), (2v, 2L, 2v) in de 3lossen-ruimte] 3 keer, v in elk st tot de 3lossen-ruimte, hv in
de eerste losse. Hecht af. (84 v)
Toer 4: Hecht met kleur C aan in de eerste v na een willekeurige 2lossen-ruimte, 3L, st in elke v tot de
volgende 2lossen-ruimte (20 st), [(2st, 2L, 2st) in 2lossen-ruimte, st in elke v tot de volgende
2lossen-ruimte
(21st)] 3 keer, (2st, 2L, 2st) in 2lossen-ruimte, sluit met een hv in de derde losse van je 3 start-lossen. Hecht
af.
Toer 5: Hecht met kleur D aan in de start van een willekeurige 2lossen-ruimte, 3l, v in
dezelfde ruimte, [(3l, sla 2 steken over, v in de volgende steek) 8 keer, 3l, sla 1 steek over, (v, 2l, v) in
2lossen-ruimte] 3 keer, (3l, sla 2 steken over, v in de volgende steek) 8 keer, 3l, sluit met een hv in de eerste
van je 3 start-lossen. 3. (36 3lossen-ruimtes)
Toer 6: hv in 2lossen-ruimte, 3L, (st, 2L, 2st) in dezelfde 2lossen-ruimte, [(3st in 3lossenruimte) 9 keer, (2st, 2L, 2st) in hoek 2lossen- hoek ruimte] 3 keer, (3st in 3lossen-ruimte) 9 keer, Sluit met
een hv in de derde losse van je 3 start-lossen. (31 st per zijde)
Toer 7: hv in het volgende stokje en in de 2lossen-ruimte, 3L, (st, 2L, 2st) in dezelfde
2lossen-ruimte, [st in elke st tot de volgende 2lossen-ruimte (31st), (2st, 2L, 2st) in 2lossenruimte] 3 keer, st in elk st, 3L keer, sluit met een hv in de derde losse van je 3 start-lossen. (35 st per zijde).
Hecht af.
Toer 8: Hecht met kleur C aan in de start van een willekeurige
2lossen-ruimte, 1L (v, 2L, v2) in dezelfde ruimte, **v in de volgende 5
steken, [Rst/v in het corresponderende stokje 2 toeren lager (toer 6), dit is de
middelste van 3 stokjes in de 3lossen-ruimte, (maak het Rst/v niet te strak,
anders krult je vierkant naar binnen), sla een steek over, v in de volgende 2
steken] 9 keer, v in de volgende 3 steken, (2v, 2L, 2v) in 2lossen-ruimte**
3 keer, v in de volgende 5 steken, [Rst/v in het corresponderende stokje 2
toeren lager (toer 6), sla een steek over, v in de volgende 2 steken] 9 keer, v in
de volgende 3 steken, sluit met een hv in de eerste losse.
Hecht af. (39 steken per zijde)
Toer 9: hecht met kleur B aan in de start van een willekeurige
2lossen-ruimte, 3L, (st, 2L, 2st) in dezelfde ruimte, [st in elke steek tot de
volgende 2lossen-ruimte (39st), (2st, 2L, 2st) in 2lossen-ruimte] 3 keer,
st in elke steek tot de volgende 2lossen-ruimte, sluit met een hv in de derde losse van je 3 start-lossen.
(43 st per zijde) Hecht af.
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