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3-d vierkanten voor de hoeken.

Maak er hiervan 4. De eerste 5 toeren zijn gelijk aan de eerste 5 toeren  van het middelste vierkant alleeen dan in een 
andere kleurcombinatie.

Toer 1 (raspberry): Magische cirkel met daarin 12 stokjes. Invisible join. (12 stokjes)

Toer 2 (stone): standing vaste, 5 losse, 1 vaste in dezelfde steek *1 vaste, 1 losse, 1 vaste, (1 vaste, 5 losse, 1vaste) in een 
steek, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 1 vaste, 1 losse, 1 vaste, sluit de cirkel met 1 halve vaste. (16 vaste, 4 1-
losseboogjes, 4 5-losseboogjes)

Toer 3: (stone): halve vaste tot de 5 losseboog, 3 losse (1e stokje), (4 stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in de 5-losseboog, * 1 
vaste in de 1-losseboog, (5 stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in de 5-losseboog, herhaal vanaf * nog 2 keer. Invisible join (40 
stokjes 4 2-losseboog, 4 vaste)

Toer 4: (sage) (deze toer wordt gehaakt achter toer 3!! in de vaste van toer
2) : standing vaste (in de vaste voor de 1-losseboog van toer 2),* 4 losse, 2
vaste, 1 losse, 2 vaste, herhaal vanaf * nog 3 keer, sluit met 1 halve vaste
( 16 vaste, 4 1-losseboogjes, 4 4-losseboogjes)

Toer 5: (sage) halve vaste tot het 4-losseboogje, 3 losse (1e stokje), (4
stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in het 4-losseboogjes, *1 vaste in het 
1-losseboogje, (5 stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in het 4 losseboogjes, herhaal
vanaf * nog 2 keer, Invicible join (40 stokjes, 4 2-losseboogjes, 4 vaste)

Toer 6: (gold) (deze toer word gehaakt achter de bloemblaadjes van toer 5 in
de steken van toer 4): standing vaste in een 2e vaste achter het 4-losseboogje van toer 4, *2 vaste, 3 losse, 1 vaste in de 
eerste vaste achter het bloemblad, 1 vaste, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met  2 vaste, 3 losse, 1 vaste in de eerste 
vaste achter het bloemblad, sluit met 1 halve vaste (16 vaste, 4 3-losseboogjes)

Toer 7 (gold): 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek, *4 losse, 2 vaste, 4 vaste in de 3-losseboog, 2 vaste, herhaal vanaf * nog 
2 keer, eindig met  4 losse, 2 vaste, 4 vaste in de 3-losseboog, 1 vaste, Invisible join. (32 vaste, 4 4-losseboogjes)

Toer 8 (claret): standing stokje in een 4-losseboog, (4 stokjes, 2 losse, 5
stokjes) in dezelfde losseboog, *sla 2 steken over, 4 vaste,, sla 2 steken over,
(5 stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in de 4-losseboog, herhaal vanaf * nog 2 keer,
eindig met  sla 2 steken over, 4 vaste,, sla 2 steken over, Invisible join.
(40 stokjes, 16 vaste, 4 2-losseboogjes)

Toer 9 (saffron): standing vaste, in een 2-losseboogje, 2 vaste in dezelfde 
losseboog, *5 bpsc, 2 vaste, 4 losse, 2 vaste, 5 bpsc, 3 vaste in de 2-
losseboog, herhaal vanaf  * nog 2 keer, eindig 5 bpsc, 2 vaste, 4losse, 2 
vaste, 5 bpsc, Invisible join. (40 reliefsteken, 28 vaste, 4 4-losseboogjes)
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Toer 10 (meadow): standing stokje in een 4-lossseboog, (4 stokjes, 2 losse, 
5 stokjes in dezelfde losseboog, *sla 3 steken over, 11 vaste, sla 3 steken
over, (5 stokjes, 2 losse, 5 stokjes) in de 4-losseboog, herhaal vanaf * nog 
2 keer, eindig met sla 3 steken over, 11 vaste, sla 3 steken over, Invisible
join.  (40 stokjes, 44 vaste, 4 2-losseboogjes)

Toer 11 (stone): standing vaste in een 2-losseboog, *3 bphdc, 2 bpdc, 
dc2tog, 1 stokje, 2 halve stokjes, 2 vaste in de volgende steek,, 2 halve 
stokjes, 1 stokje, dc2tog, 2 bpdc, 3 bphdc, 1 vaste in de 2-losseboog, 
herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 3 bphdc, 2 bpdc, dc2tog, 1 stokje, 2 
halve stokjes, 2 vaste in de volgende steek,, 2 halve stokjes, 1 stokje, 
dc2tog, 2 bpdc, 3 bphdc, Invisible join. 
(16 reliefstokjes, 24 relief halve stokjes, 8 samengehaakte stokjes, 8 stokje, 
16 halve stokjes, 12 vaste)

Toer 12 (copper): standing stokje in de vaste in de 2-losseboog van toer 10, 3 losse, 1 stokje in dezelfde steek, *4 stokjes, 
dc2tog, 1 stokje, 2 halve stokjes, 2 vaste, 2 halve stokjes, 1 stokje, dc2tog, 4 stokjes, (1 stokje, 3 losse, 1 stokje) in de 
vaste van de vorige toer, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 4 stokjes, dc2tog, 1 stokje, 2 halve stokjes, 2 vaste, 2 
halve stokjes, 1 stokje, dc2tog, 4 stokjes, Invisible join. 
(48 stokjes, 16 halve stokjes, 8 samengehaakte stokjes, 8 vaste, 4 3-losseboogjes)

Toer 13 (camel): standing stokje in een 3-losseboog, (3 stokjes, 2 lossen , 4
stokjes) in dezelfde losseboog, *sla 2 steken over, 16 vaste, sla 2 steken over,
(4 stokjes, 2 losse, 4 stokjes) in de 3-losseboog, herhaal vanaf * nog 2 keer
eindig met  sla 2 steken over, 16 vaste, sla 2 steken over, Invisible join. (23
stokjes, 64 vaste, 4 2-losseboogjes)

Toer 14 (gold): standing vaste in een 2-losseboog, 2 vaste in dezelfde
losseboog, *3 bphdc, 1 bpdc, 1 stokje, 3 halve stokjes, 8 vaste, 3 halve
stokjes, 1 stokje, 1 bpdc, 3 bphdc, 3 vaste in de 2-losseboog, herhaal vanaf
* nog 2 keer, eindig met 3 bphdc, 1 bpdc, 1 stokje, 3 halve stokjes, 8 vaste,
3 halve stokjes, 1 stokje, 1 bpdc, 3 bphdc, Invisible join.
(44 vaste, 24 relief halve stokjes, 8 relief stokjes, 24 halve vaste, 8 stokjes)

Toer 15 (citron): standing half stokje in een 2e vaste van een hoek, (2 losse, 1 half stokje) in dezelfde steek, *26 halve 
vaste, (1 half stokje, 2 vaste, 1 half stokje) in de volgende steek, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 26 halve stokjes, 
Invisible join, (112 halve vaste, 4 2-losseboogjes)

Toer 16 (sage): standing half stokje in de 2-losseboog, 2 halve stokjes  in dezelfde losseboog, *28 bphdc, 3 halve stokjes in 
de 2-losseboog, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 28 bphdc, Invisible join. (112 reliefsteken, 12 halve stokjes)

Toer 17 (raspberry): standing vaste in het 2e halve stokje van de hoek, (2 losse, 1 vaste) in dezelfde steek, *30 vaste, (1 
vaste, 2 losse, 1 vaste) in de volgende steek, herhaal vanaf * nog 2 keer, eindig met 30 vaste, Invisibe join. 
(128 vaste, 4 2-losseboogjes)
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