Bloem in een vierkant
Haak een ketting van 8 lossen en
sluit die in de eerste losse met een
halve vaste tot een ring.
1e Toer: Haak één losse en 16
vasten in de ring en sluit de toer
met een h.vaste
2e Toer: In de tekening zie ik nu
iets, wat ik niet kan plaatsen, dus
ik begin de toer met 3 lossen (=
eerste stokje) dan 5 lossen, sla 1
steek over en haak een stokje in de
volgende steek; 5 lossen, sla 1
steek over en 1 stokje in de
volgende steek herhaal dit to het
eind van de toer en sluit met een
h.vaste in de derde begin losse; je
hebt nu 8 boogjes.
3e Toer: 1 losse; Haak in iedere
boog 1 vaste, 1 h.stokje, 1 stokje, 2
dubb.stokjes, 1 losse, 2
dubb.stokjes, 1 vaste, 1 h.vaste en 1 vaste. Sluit de toer met een h.vaste.
4e Toer: Haak 5 halve vasten tot boven aan de 1e boog en haak een vaste in de losse. *7 lossen en 1 vaste
boven in het volgende boogje in de losse.(= één kant van het vierkantje) 9 lossen en weer een vaste boven in
het volgende boogje.(is een hoek)* Herhaal tusssen * * nog drie keer en als laatste geen vaste maar sluit
met een h.vaste.
5e Toer: 1 losse, * 7 vasten in de 7-lossenboog v.d. vorige toer; 6 vasten-3lossen-6 vasten in de 9-lossenboog
van de vorige toer (=hoek) * herhaal tussen * * nog drie keer en eindig de toer met een halve vaste.
6e Toer: 1 losse; 12 vasten en 1 vaste in de 3-lossen boog op de hoek; 3 lossen en een vaste in dezelfde 3lossenboog; haak vasten tot aan de volgende 3-lossenhoek en haak 1 vaste-3 lossen-1vaste in de hoek; ga zo
door tot het einde van de toer en sluit met een halve vaste.
7e Toer: Ook hier zie ik weer in het schema iets wat ik niet kan plaatsen; ik haak 4 lossen(=1e stokje en een
losse) sla een steek over, 1 stokje in de volgende steek
*1 losse, sla een steek over, 1 stokje in de volgende steek* herhaal tussen * * 5x;
1 losse,
1 stokje, 3 lossen, 1 stokje in de hoeklossen;
*1 losse, 1 stokje in de tweede steek; herhaal dit tot de volgende hoeklossen en haak weer 1 stokje-3 lossen1 stokje in de lossenboog op de hoek.* Herhaal tussen * * nog 2 keer; haak1 losse 1 stokje tot aan het einde
van de toer en sluit met een h.vaste in de derde beginlossen v.d. vorige toer. Hecht af.

