Bluebird’s Granny CAL 2016
Deel 5 – Granny Mitre

Benodigdheden
Garen geschikt voor:
4mm haaknaald
Stopnaald
Kartonnen bobijntjes
of wasspelden.

Afkortingen
l – losse
hv – halve vaste
st(s) – steken
*____* - Herhaal wat tussen de * staat

v – vaste
stk – stokje

Dit is het laatste onderdeel en het is de lastigste tot nu toe. Neem alsjeblieft de tijd ervoor.
Lees het patroon. Voor de strokenrand kan je het beste wat tijd reserveren als het stil in huis is
en zonder afleidingen. Net zoals bij de vorige vierkanten en stroken is er eigen kleurgebruik en
interpretatie.
Maak er 11
1.

2l, hv in 1e losse (als alternatief kan je ook een magische ring maken als dit te strak is) –
3l (telt als 1e stk), 2stk, 2l, dan *3stk, 2l* herhaal 3x, eindig met een hv in de 3l om de
toer te sluiten

2.

In dezelfde kleur – keer je werk en ga met een hv naar de 1e lossenruimte aan de
linkerkant, 3l, (telt als 1e stk) ga verder met de instructies voor elke lossenruimte, *3stk,
2l, 3stk* herhaal 3x, met in de hoek 3stk, 3l, 3stk.

3.

We gaan nu verder met enkel aan de 2 zijkanten van het vierkant te werken.

**Tip: de onderstaande instructies zijn voor 2 toeren**
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i)

Begin in een 2l hoek, 2l, 2stk (telt als 3stk), in de volgende lossenruimte, 3stk,
hoek 3stk, 2l, 3stk, naar de zijkant, 3stk en dan een enkele 3stk om de rand te
maken.

ii)

Draai, 2l, 3stk in de ruimte tussen de 3stk van toer i), ga verder met 3stk, 2l, 3stk
op de hoek, stk aan het eind van de toer in de 3l van toer i).

4.

Herhaal punt 3 met een nieuwe kleur, maak 2 toeren granny stripe steken.

5.

Herhaal punt 3 met een nieuwe kleur, maak 2 toeren granny stripe steken.

6.

Herhaal punt 3 met een nieuwe kleur maar alleen de 1e toer, daarna ga je rond het hele
vierkant, 3stk in de ruimte tussen de toeren (zie foto). Je eindigt met een hoek en dan 4x
3stk aan elke kant – 18 steken per kant.

Aan elkaar zetten: Goede kanten op elkaar, v door de achterste lussen aan beide kanten.
Bij elke granny stripe strook die klaar is, maken we een rand van v aan de lange kanten. Dit is
nodig om de granny stripe stroken aan elkaar vast te zetten.
Voor deze in de achterste lussen, v in alle steken. Haaknaald in beide achterste lussen, lussen 2
en 3 om een nette aanhechting te krijgen.
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Als je aankomt bij het punt waar 2 vierkanten samen komen, v in de 2-lossenhoekruimte van het
huidige vierkantje en v in de 2-lossenhoekruimte van de volgende square = 220 steken.
Granny stripe strook
Ik adviseer je om bij dit deel aan een tafel of op de vloer te gaan zitten en om het werk ook in 1
keer af te maken. We hebben te maken met heel veel stukken garen. (hou honden, katten en
andere verstoringen weg)
Voorbereiding: kijk eerst goed naar de foto. Je hebt 1 kartonnen bobijn (wasspeld kan ook)
nodig per kleur en met genoeg garen voor minstens 8 granny stripe steken (meer is altijd beter),
je wilt zeker niet zonder garen komen te zitten. Om uit te vinden hoeveel garen er nodig is voor
8 steken, haak je simpel 8 steken en trekt het vervolgens uit en daar heb je de benodigde
lengte van het garen.

De granny stripe is dezelfde strook waar we de hele tijd al mee hebben gewerkt. Je moet 72x
3stk hebben in de breedte.
Neem het garen achterlangs bij de oneven toeren en neem het garen voorlangs bij de even
toeren.
i)

In de achtergrondkleur 3l, 1stk in de basis, *sla 2 st over, 3stk in de volgende st*
herhaal tot het eind en 2stk in de laatste st.

ii)

Nu starten met de kleurwissel, ga door met het patroon zoals voorheen, kleur
veranderen en neem de draad mee. Dus, *3l, 3stk in de volgende ruimte* herhaal tot
eind, stk in de 3l van toer i.

iii)

3l, 1stk in dezelfde st, *3stk in volgende st*, herhaal tot eind en 2stk in de laatste st.
Deze keer neem je je draad mee waar het nodig is, haak het niet te strak.

iv)

Herhaal toer ii en iii, herhaal toer ii enkel in de achtergrondkleur. Het gehele patroon
is te groot om weer te geven in het schema. Volg het patroon tot einde werk voor de
square kleuren. Als je de laatste 3stk bereikt doe je die in de achtergrondkleur. Je
hebt 2 toeren, met volledige 3stk granny stripe stitches voor elke kleur.
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Kleurwissel
Bij de draad om naald (bij de laatste 3stk), pak je de nieuwe kleur, neem de draad achterlangs
mee door het zachtjes aan te trekken bij iedere verandering. Let op dat je de gekleurde draad
altijd aan de linker kant meeneemt en als het mogelijk is meepakt in de 3stk. Bij toer i neem je
draad mee naar achter en bij toer ii neem je draad mee naar voren.

Nu hebben we 5 toeren compleet. De volgende keer komen er instructies voor de rand en het
aan elkaar zetten.
Als je al begonnen bent met het aan elkaar zetten is dat ook goed. Er is geen vaste volgorde het
is helemaal aan jou om deze in te delen.
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