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Gebruikte materialen: 102 gr Gold 1709 Stylecraft Special DK of ca 300 m van een ander garen 
133 gr Copper 1029 Stylecraft Special DK of ca 400 m van een ander garen
245 gr Stone 1710 Stylecraft Special DK of ca 725 m van een ander garen
93 gr Sage 1725 Stylecraft Special DK of ca 275 m van een ander garen
87 gr Claret 1123 Stylecraft Special DK of ca 275 m van een ander garen
78 gr Citron 1263 Stylcraft Special DK of ca 250 m van een ander garen
54 gr Raspberry 1023 Stylecraft Special DK of ca 175 m van een ander garen
102 gr Meadow 1065 Stylecraft Special DK of ca 300 m van een ander garen
98 gr Camel 1420 Stylcraft Special DK of ca  300 m van een ander garen 
104 gr Saffron 1081 Stylecraft /Special DK of ca 325 m van een ander garen
Haaknaald nr 4,5
Eventueel wat steekmarkerders

Steekverhouding: Het grote middenvierkant is ca 40 x 40 cm.

Voor de deken maakt het niet uit of je middenvierkant groter of kleiner is dan word de deken ook groter of kleiner.
Ik zou wel vooraf een proeflapje maken of de gebruikte haaknaald de juiste is voor jou hand van haken.

Gebruikte steken en afkortingen:
sl st =losse bpsc = relief vaste achterlangs
ch = ketting van losse bphdc = relief half stokje achterlangs
sc = vaste bpdc = relief stokje achterlangs
hdc = half stokje fphdc = relief half stokje voorlangs
dc = stokje fpdc = relief stokje voorlangs
tc = dubbel stokje fptc = relief dubbel stokje voorlangs
tc2tog = 2 dubbele stokjes samenhaken
fphdc2tog = 2 relief halve stokjes voorlangs samenhaken
fpdc2tog = 2 relief stokjes voorlangs samenhaken
fptc2tog = 2 relief dubbele stokjes voorlangs samenhaken
fptc3tog = 3 relief dubbele stokjes voorlangs samenhaken.

V-stitch = (1 stokje, 2 losse, 1 stokje) in een steek 
Narrow V stitch = (1 stokje, 1 losse, 1 stokje) in een steek 
Cluster = in een steek 3 stokjes maken en samenhaken
Shell stitch = (1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje) in een steek 
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Kleine hoek vierkanten

Je maakt er 16. 
Waarvan 8 in de kleurcombinatie A: raspberry, stone, gold, meadow
En ook 8 in kleurcombinatie B: camel, claret, saffron, meadow.

Toer 1: (raspberry/camel): 2 stokjes, 3 keer (2 losse, 3 stokjes), 2 losse,
Invisible join in een magische cirkel. (12 stokjes, 4 2-losseboogjes)

Toer 2: (stone/claret): standing stokje in het 1e stokje na een 2-losseboog, 
1 fptc om het middelste stokje van toer 1, 1 stokje, *(2 stokjes, 4 losse, 
2 stokjes) in het 2-losseboogje, 1 stokje, 1 fptc om het middelste stokje van
toer 1, 1 stokje, herhaal vanaf * nog 1 keer, eindig met (2 stokjes, 4 losse, 
2 stokjes) in het 2-losseboogje, Invisible join. 
(24 stokjes, 4 reliefsteken, 4 4-losseboogjes)

Toer 3 (gold/saffron): standing vaste in het 3e stokje vanaf de hoek, 2 vaste,
*sla 2 steken over, (5 stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in de 4-losseboog, sla 2 steken  over, 3 vaste, herhaal vanaf * nog 2, 
eindig met sla 2 steken over (5 stokjes, 2 losse, 5 stokje) in de 4-losseboog, Invisible join. 
(40 stokjes, 12 vaste, 4 2-losseboogjes)

Toer 4 (meadow/meadow): standing vaste in een 2-losseboog, 2 vaste in hetzelfde losseboogje, *4 bpsc, fptc om de fptc 
van toer 2, sla 2 steken over, 1 stokje, fptc om dezelfde fptc van toer 2, sla 2 steken over, 4 bpcs, 3 vaste in het 2-
losseboogje, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 4 bpsc, fptc om de fptc van toer 2, sla 2 steken over, 1 stokje, fptc 
om dezelfde fptc van toer 2, sla 2 steken over, 4 bpcs, sluit met 1 halve vaste. 
(8 reliefsteken voor, 32 reliefsteken achter, 12 vaste, 4 stokjes)

Toer 5: (meadow, meadow) 2 losse (1e halve stokje), *3 halve stokjes in de volgende steek (middelste van de hoek), 13 
halve stokjes, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 3 halve stokjes in de volgende steek (middelste van de hoek), 12 
halve stokjes, Invisible join. (64 halve stokjes

Werk alle draadjes netjes weg
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