Bluebird’s Granny CAL 2016
Deel 6 – Afwerking en de rand

Benodigdheden
Garen geschikt voor:
4mm haaknaald
Stopnaald

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

v - vaste
hstk – half stokje
stk – stokje

We zijn aangekomen bij de afwerking en de rand. Je hebt vijf stroken klaar. Het is aan jou in
welke volgorde je de stroken plaatst. Eén van de stroken heeft een aanvullende granny stripe
rand nodig om de boven- of onderkant af te maken, zodat je deken een granny stripe rand heeft
aan de boven- en onderkant:
Extra Granny Stripe
Dit is een simpel granny stripe patroon dus er is geen tekening.
1.

3l (telt als 1e stk) stk bij basis, *sla 2 st over, 3stk in de volgende st* herhaal tot het eind,
sla 2 st over en 2stk in de laatste st. Verander van kleur.

2.

Draai je werk, 3l, 3stk in volgende lossenruimte tot het eind. Eindig de toer met stk in 3l
van de vorige toer.

3.

3l (telt als 1e stk) stk bij basis, 3stk in volgende lossenruimte tot het eind. Eindig de toer
met 2stk in laatste steek in de achtergrond kleur.

Herhaal toer 2 en 3 in de kleurvolgorde zoals hieronder beschreven, 7 toeren in totaal.
1. kleur
2. kleur
3. achtergrond kleur
© Original design by Tracey Driver at Bluebird & Daisy 2016
More information at www.bluebirdanddaisy.wordpress.com

2.
3.
2.
3.

kleur
kleur
achtergrond kleur
achtergrond kleur

Als je de volgorde bepaald hebt kan je de lange zijkanten aan elkaar zetten door de goede
kanten op elkaar te leggen, v door beide achterste lussen van elke strook.
Rand
Ik raad je ten zeerste aan om eerst de instructies voor de rand goed door te lezen voordat je
begint met de 1e toer. Zorg voor rust en concentratie om je steken goed te tellen.
1.

Begin in de bovenste rechterhoek, 3l (telt als 1e stk), 2stk, 3l, 2stk, stk nu langs de
bovenkant tot de volgende hoek, 2stk, 3l, 3stk = 225 steken in totaal.
Vervolgens voor de 1e zijkant. Je gaat stk haken in de zijde van de blokken en van de
granny stripe strook. Als je bij een verbinding komt tussen een blok en een granny stripe
strook haak dan 1 stk in de open ruimte (maakt niet uit in welke zijde) en gebruik dan
het aantal steken eronder voor elk van de granny stripe stroken. Verdeel deze netjes
langs de rand. Ik zou het markeren zodat je op de goede weg blijft
Four in One granny (Vier in één) – 44 stk
Four in One strook – 26 stk
Mitre granny – 20 stk
Mitre strook – 14 stk
Flower granny – 20 stk
Flower strook – 18 stk
Hexagon granny – 17 stk
Hexagon strook – 11 stk
Granny vierkant – 44 stk
Granny strook – 10 stk
Extra strook – 18 stk
Inclusief de 10stk tussen elke vierkant en strook telt de zijkant 258 st.
Dan in de 3e hoek, 3stk, 3l, 2stk, herhaal stk langs de onderkant, net zoals bij de
bovenkant. Bij de laatste hoek 2stk, 3l, 3stk voordat je langs de andere kant omhoog
gaat. Hv in de bovenkant van de 3l in de eerste hoek. = 225 steken langs de onderkant en
258 steken langs de zijkant.

2.

We gaan verder met een aantal granny stroken.
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Begin in een hoek, 3l (telt als 1e stk) stk, 3l, 2stk, *sla 2 st over, 3stk in de volgende st*
herhaal tot volgende hoek, 2stk, 3l, 2stk, herhaal tot eind en eindig met een hv om de
toer te sluiten.
Je zou 86x 3stk langs de zijkanten moeten hebben en 75x 3stk langs de boven- en
onderkant.
3-10. Begin in een nieuwe hoek, 3l (telt als 1e stokje) stk, 3l, 2stk, dan 3stk in elke
lossenruimte tot de hoek, 2stk, 3l, 2stk (Elke hoek is vanaf nu 2stk, 3l, 2stk om de hoeken
plat te houden).
Herhaal deze toer nog 5 keer zodat je 8 toeren met granny steken in totaal hebt.
***OPMERKING, ik heb een hele bol van 100 gram (295 mtr) van Stylecraft Special DK
gebruikt voor toer 10, 11 en 12***
11.

4l (telt als v en 3l), hoek: v, 5l, v in dezelfde hoek, *3l, v in de 3-lossenruimte tussen de
granny steek van toer 10* herhaal tot het eind, hoek: v, 5l, v. Ga zo rond en sluit de toer
met een hv.

12.

1l, in de 3-lossenruimte, hstk, 2stk, hstk, hv in de v van toer 11, in de hoek hstk, 5stk,
hstk, *hv in de v van toer 11, in de 3-lossenruimte hstk, 2stk, hstk* herhaal tot de hoek,
hstk, 5stk, hstk. Herhaal rondom en eindig met een hv om de toer te sluiten.

En je bent klaar!

Bluebird door Emily Franks (één van mijn fantastische testers)
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