Tropical Delight

Dit kleurrijke granny vierkant, versierd met een unieke popcorn steek, verwarmt je hart en je
huis. Lekker op de bank met je deken op een koude winterdag en even wegdromen over een
heerlijke tropische vakantie.
Ontworpen door Susan Stevens uit Eastlake, Ohio
met photo’s van Laurel’s Place

Materiaal
•

•
•

garen geschikt voor een haaknaald van 3.75 mm in
o Wit
o Lichtgeel
o Mintgroen
o Roze
o Hemelsblauw
Haaknaald 3.75 mm
Stopnaald

Gebruikte steken:
DDst (drie dubbel stokje): draad 4 keer omslaan, haaknaald in de steek en een lus ophalen,
draad omslaan en door 2 lussen op de naald tot er maar 1 lus over is.
Rhv/v (Relief halve vaste/voor): een halve vaste OM de bovenkant van een popcorn.
Rv/v (Relief vaste/voor): een vast OM de bovenkant van een popcorn
Rst/v (Relief stokje/voor): St Om de bovenkant van een popcorn, of de post van een
aangeduide steek.
Rdst/v (Relief dubbel stokje/voor): dst OM de post van een aangeduide steek.
Aangepaste Popcorns Opmerking: werk meerdere steken in de eerste v, of in de voet van het
eerste dst. Haal dan de haaknaald uit je werk en steek die in beide lussen van de aangeduide
steek. Pak de laatst gemaakte lus opnieuw op en haal door. Popcorn steek gemaakt.
beg-ap-pc (begin-aangepaste-popcorn): v, 3L in de aangegeven steek of rand. 3st in de v.. Haal
je haaknaald uit je lus en steek die in de 3e L, maak je popcorn af.
ap-pc-A (aangepaste popcorn A): dst in de aangegeven steek of rand. 3 st in de onderkant van
het dst. Haal je haaknaald uit de lus en steek die onder beide lussen van het eerste dst, maak je
popcorn af.
ap-pc-B (aangepaste popcorn B): dst in de aangegeven steek. 2 st, 1L in de onderkant van het
dst. Haal je haaknaald uit de lus en steek die onder beide lussen van het eerste dst, maak je
popcorn af
ap-pc-C (aangepaste popcorn C): dst in de aangegeven steek. 2 st in de onderkant van het dst.
Haal je haaknaald uit de lus en steek die onder beide lussen van het eerste dst , maak je
popcorn af
Let op: omtrent de v aan het begin: 1L, of 1L, v; de 1L telt altijd als een stokje. Deze steken
imiteren de post van een stokje. Wanneer aan het eind de toer gesloten wordt, sluit dan altijd
als aangegeven voor die Toer in de volgende (2e) st voor een onzichtbare afsluiting.
hst (half stokje): draad omslaan en insteken waar aangegeven, lus ophalen, draad omslaan en
door alle drie de lussen op je haaknaald halen om de steek af te maken.
V (vaste)
St (stokje
Dst (dubbel stokje

Instructies
Met lichtgeel: 4L, sluit met een hv tot een ring.
•

Toer 1: Maak een beg-ap-pc in de ring, 3L, (ap-pc-A in ring, 3L) 7 keer. Sluit met een
hv in de 3e Losse van je beg–popcorn.
(8pc) Hecht af en laat tien cm draad over voor het wegwerken.

•

Toer 2: Let op: Toer 2 heeft 8 overlappende blaadjes, elk gewerkt over 3 ruimtes.
o Blaadje 1: Met Wit, hecht met een hv aan in een willekeurige 3Lossen-ruimte,
5L, draai je werk om naar de verkeerde kant. (Hv, 3L) in de volgende 3Lossenruimte (let op: 3L telt NIET als een st). Draai je werk weer om naar de goede
kant. Maak 10 st in de 5Lossen-ruimte, 1L. hv in de volgende 3Lossen-ruimte.
o Blaadjes 2-6: 5L, draai je werk om naar de verkeerde kant, hv naar de linkerkant
van de vorige hv in de volgende 3Lossen-ruimte, 3L, draai je wek naar de goede
kant. Maak 10 st in de 5Lossen-ruimte, 1L, Hv in de volgende 3Lossen-ruimte.
o Blaadje 7: 5L, draai je werk om naar de verkeerde kant, hv naar de linkerkant van
de vorige hv in de volgende 3Lossen-ruimte, 3L, draai je werk naar de geode

kant. Maak 10 st in de 5Lossen-ruimte, 1L. Werk voor het eerst gemaakte
blaadje, hv naar de linkerkant van de vorige hv in de volgende 3Lossen-ruimte.
o Blaadje 8: 5L, draai je werk om naar de verkeerde kant, hv naar de linkerkant van
de vorige hv in de volgende 3Lossen-ruimte, 3L, draai je werk om naar de goede
kant. Maak 10 st in de 5Lossen-ruimte, 1L. Werk voor het eerst gemaakte
blaadje, Hv in de eerste hv van het tweede blaadje.

•

Toer 3: Trek het 8e blaadje naar voren. Werk naar rechts (achteruit), 3L, hv om de
voet van de 3L van het eerst gemaakte blaadje. 3L, zet het blaadje terug op de juiste
plek, Hv in de achterste lussen van het 6e st (de vijfde van links) van het 8e blaadje.
o Let op: de 3L aan het begin tellen Niet mee als st. (7L, Hv in het eerste st van
hetzelfde blaadje.
5L, Hv in de achterste lus van het zesde st van het volgende blaadje) 7 keer, 7L,
Hv in het eerste st van hetzelfde blaadje, 5L, Hv in de eerste hv van Blaadje 8

•

Toer 4: V over de hv sluiting. Werk voor- en sla de 7L tussen blaadjes over. [(V, 9 st,
v) in de volgende 5Lossen-ruimte]
8 keer. Sluit met een hv in de eerste v.

•

Toer 5: Hv tussen de 2 v, sla een v over, hv in 9 st en in elke v in de toer. Sluit met
een hv in de eerste hv. Hecht af.

•

Toer 6: Let op: Negeer alle hv van toer 5. Werk alleen in het 5e st van elk blaadje uit
Toer 4 en in de middelste (4e) losse van de overgeslagen 7L (dezelfde steken worden
gebruikt in Toer 7 en 8).
Met Mint, (Hv in de achterste lus van het middelste st van een blaadje, 2L, ap-pc-B in
de middelste Losse van de 7Lossen-ruimte. 3L, Hv in dezelfde middelste losse. 4L,
ap-pc-C in dezelfde middelste Losse, 2L) 8 keer. Sluit met een hv in de 1e hv. Hecht
af.

•

Toer 7: Let op: werk op de hv van Toer 6.
Met Roze en een schuiflus op je haaknaald, (v in het middelste st van een, 2L, Rhv/v
strak om de bovenkant van de volgende popcorn, 2L, ap-pc-A in de middelste lossen
van de 7Lossen-ruimte, 3L, ap-pc-A in dezelfde middelste Losse, 2L, Rhv/v strak om
de bovenkant van de volgende popcorn, 2L) 8 keer. Sluit met een hv in de eerste v.
Hecht af.

•

Toer 8: Met Wit en een schuiflus op je haaknaald: [maak 2hv in het middelste st van
een Toer-4 blaadje. 1L, Rst/v om de bovenkant van de volgende popcorn – voor toer
7 (verbergt toer 7 Rhv/v), 5 st in de volgende 2Lossen-ruimte, Rv/v om de bovenkant
van de volgende popcorn, (3 st, 1L, 3 st) in de volgende 3Lossen-ruimte (middelste
schelp compleet), Rv/v om de volgende popcorn, 5 dc in de volgende 2Lossenruimte, Rst/v om de volgende popcorn, 1L] 8 keer. Knip de draad af. Hecht af in de
eerste hv.

•

Toer 9: Let op: werk achter Toer 8 in de steken van Toer 7. Gebruik de ruimtes tussen
steken om rond de 2Lossen-ruimtes in Toer 7 te werken.
Met Mint en een schuiflus op je haaknaald, [v in de ruimte tussen de Rv/v en st net
na de middelste schelp van Toer-8, 2L, sla de volgende 5 st en Rst/v over, st in Toer-7
v (verstopt achter de volgende 2 hv), 2L, sla de 1L, Rst/v en 5 st over, v in de ruimte
voor de volgende Rv/v, 2L, st na de volgende Rv/v, 2L (3 Ddst, 3L, 3 Ddst, 2L) in de
volgende v van Toer-7, st voor de volgende Rv/v, 2L] over de hele toer Sluit met een
hv in de eerste v.

•

Toer 10: (1L, v, 1L) in dezelfde steek als afsluiting, [2 st in de volgende 2Lossenruimte, st in de volgende st, 2 st in de volgende 2Lossen-ruimte, (st in de volgende
steekt, st in de volgende ruimte) 2 keer, (Rdst/v om het volgende Ddst, st in de
ruimte tussen de Ddst) 2 keer, Rdst om het volgende Ddst, (2 st, 2L, 2 st) in de hoekruimte, (Rdst/v om het volgende Ddst, st in de volgende ruimte) 3 keer, st in de
volgende st, st in de volgende ruimte, st in de volgende v] over de hele toer, maar
laat bij de laatste herhaling de laatste st weg. Sluit in het eerste st. Hecht af.
(27 steken per zijde, hoek-ruimtes niet meegeteld)

•

Toer 11: Met hemelsblauw en een schuiflus op je haaknaald, v in het laatste st van
een willekeurige zijde, net voor de hoek-ruimte), 1L, * (2 st, 2L, 2 st) in de hoekruimte, sla 1st over, st in de volgende st, st in de volgende dst, Rst/v om hetzelfde
dst, st in de volgende st, (Rst/v om het volgende st, st in de volgende st) 2 keer. De
volgende steek wordt over 2 steken tegelijk gemaakt. Draad omslaan en je
haaknaald door de achterste lus van de Losse en de middelste schelp van toer 8 en
dan door de achterste lus van het volgende st, haal een lus op door beide steken en
maak de steek af als een stokje. St in de volgende 9 st. St door beide steken als
voorheen (St in de volgende st, Rst/v om het volgende dst) 3 keer, st in de volgende
2 st; herhaal van * over de hele toer, laat bij de laatste herhaling het laatste st weg.
Sluit met een hv in de 2e st (1e steek aan elke zijde)

•

Toer 12: Hv in elke steek, 2 hv in de hoek-ruimtes. Knip de draad af en hecht af in de
1e steek.

•

Toer 13: Let op: negeer alle hv van Toer-12. Werk in de stokjes van Toer-11. Met
Roze en een schuiflus op je haaknaald, v in de een-na-laatste st van een zijde (telt als
hst). Hst in de volgende st, (2 hst, 2L, 2 hst over beide hv van de hoek-ruimte, sla het
1e st van de volgende zijde over, hst in elke steek tot aan de volgende hoek-ruimte)
herhaal over de hele toer. Knip de draad en hecht af in het 2e hst. (34 hst per zijde)

•

Toer 14: Met lichtgeel en een schuiflus op je haaknaald, v in de een-na-laatste steek
van een willekeurige zijde (telt als hst), * (2 hst, 2L, 2 hst) in hoek-ruimte, sla het
eerste hst van de volgende zijde over, werk alleen in de achterste lussen, hst in elk
hst tot de volgende hoek, herhaal van * over de hele toer. Knip de draad en hecht af
in het 2e hst. (37 hst per zijde)

