Butterfly Garden Square_Nederlandse Vertaling
De originele grootte van deze granny square is groter,
maar met 6 of 7 toeren kom je wel aan 15 cm. Je kunt
voor elke toer een andere kleure nemen in oplopende
tinten, maar ook in één kleur is het mooi.
Haak 4 lossen en sluit met een h.vaste in de eerste steek
tot een ring.
1e Toer: 3 lossen, 16 stokjes in de ring= 17 stokjes;
sluit de toer met een halve vaste in de 3e beginlosse.
(in geval van verwisselen van kleur kun jemet de nieuwe
kleur direct in de hoeklossenboog aanhechten met een h.
vaste en 3 lossen)
2e Toer: 1 halve vaste in de 2-lossenboog; 3 lossen, (1
stokje, 2 lossen, 2 stokjes) in dezelfde steek;( =hoekje)
*# een stokje in elk v.d. volgende 3 steken# (2 stokjes, 2
lossen, 2 stokjes) in de volgende steek; Herhaal vanaf * nog 2 keer en haak van # tot # nog 1 keer. Sluit de
toer met een halve vaste in de derde beginlossen v.d. vorige toer.
Je vierkant gaat er misschien een beetje vreemd uitzien als je de 3e en de 4e toer ziet, maar in de 5e toer
komt dat helemaal goed.
3e Toer: 1 halve vaste in de volgende steek en een h.vaste in het lossenboogje op de hoek;
3 lossen;(1 stokje, 2 lossen, 2 stokjes) in de lossenboog;
*# 6 lossen, sla 7 steken over, # (2 stokjes. 2 lossen, 2 stokjes) in het volgende lossen boogje op de hoek;
Herhaal vanaf * 2 keer en haak van # tot # nog 1 keer.
Sluit de toer met een halve vaste in de derde beginlosse.
4e Toer: 1 halve vaste in de eerstvolgende steek en 1 halve vaste in het lossenboogje op de hoek;
3 lossen (1 stokje, 2 lossen, 2 stokjes) in hetzelfde boogje.
*# een stokje in de 2 volgende steken, 6 lossen, sla de 6 lossen van de vorige toer over, een stokje in de
volgende 2 steken #, (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in het volgend lossenboogje; Herhaal vanaf * nog twee
keer en tussen # tot # één keer.
Sluit de toer met een h.vaste in de derde beginlosse.
5e Toer: 1 halve vaste in de volgende steek en een h.vaste in het lossenboogje v.d. vorige toer;
3 lossen, (1 stokje, 2 lossen, 2 stokjes) in hetzelfde boogje. *# een stokje in de 4 volgende steken, 3 lossen, 1
dubb. stokje om de 6 lossen van de 3e en 4e toer in het 4e stokje van de 7 overgeslagen stokjes v.d. 2e toer;
3 lossen, een stokje in elk van de 4 volgende steken.;
#2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de 2 lossenboog op de hoek. Herhaal vanaf * 2 keer, en dan tussen # en # 1
keer.
Sluit de toer met een halve vaste in de 3e beginlosse.
6e toer: 1 halve vaste in de volgende steek en 1 h.vaste in de lossenboog;
1 Losse(1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in dezelfde 2-lossenboog;
*# een vaste in elk van de 6 stokjes v.d. vorige toer, 3 vasten in de 3-lossenboog, 1 vaste in het dubb.stokje;
3 vasten in het 3-lossenboogje, een vaste in elk van de 6 volgende steken #
(1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 2-lossenboog in de hoek.
Herhaal vanaf * 2 keer en dan van # tot # 1 keer en sluit met een h.vaste in de 3e beginlosse.
Misschien zit je na deze toer al bijna aan een vierkant van 15x 15. Haak er nog een toer halve stokjes
of een toer stokjes omheen. Voor het complete patroon vertaal ik ook nog de 5 laatste toeren

Dit is mijn vierkantje to en met de 6e toer.
Zoals je ziet is het nu 14 cm. Dan zou ik er
nog een toe halve stokjes bijhaken om het 15
cm te maken.
7e Toer: 1 halve vaste in de 2-lossenboog, 3
lossen, (1 stokje, 2lossen, 2 stokjes) in hetzelfde
boogje);
*# 6 lossen, sla de volgende 7 steken over, een
stokje in elk van de 7 volgende steken, 6 lossen,
sla de volgende 7 steken over, # (2 stokjes, 2
lossen, 2 stokjes) in de hoeklossenboog; herhaal
vanaf * 2 keer en van # tot # 1 keer en sluit met
een halve vaste in de derde beginlosse.
8e Toer: 1 H.vaste in het volgende stokje en een
h. vaste in het 2-lossenboogje;
3 lossen (1 stokje, 2 lossen, 2 stokjes) in
hetzelfde boogje;
*# een stokje in elk van de 2 volgende steken, 6 lossen, sla de 6 l. van de vorige toer over, een stokje in elk
v.d. 7 volgende steken, 6 lossen en sla de 6-lossenboog v.d. vorige toer over, een stokje in elk van de 2
volgende steken;
Herhaal vanaf * 2 keer en dan van # tot # 1 keer en sluit de toer met een h. vaste in de 3e beginlosse.
9e Toer: 1 halve vaste in de volgend steek 1 h.vaste in de 2-loosenboog.
3 lossen, (1 stokje, 2lossen, 2stokjes) in de zelfde lossenboog;
*# een stokje in elk van de 4 volgende steken, 3 lossen, 1 dubb. stokje om de 6-lossenboogjes van de 7e en
de 8e toer in het 4e stokje van de 7 stokjes van de 6e toer, 3 lossen, een stokje in elk van de volgende 7
steken, 3 lossen, 1 dubb. stokje om de 6-lossenbogen ven de 2 vorige toeren in het 4e stokje van de toer daar
voor, 3 lossen,een stokje in lek van de 4 steken,# (2 stokjes, 2 lossen 2 stokjes) in de 2-lossenboog in de
hoek, Herhaal vanaf * 2 keer, dan van # tot # 1 keer en sluit de toer met een halve vaste in de 3e beginlosse.
10e Toer: 1 Halve vaste in de eerstvolgende stee en een h. vaste in de 2- lossenboog; 1 losse (1 vaste,2
lossen, 1 vaste) in hetzelfde boogje;
*# een vaste in elk van de 6 volgende steken, 3 vasten in de 3-lossenboog, 1 vast ein het dubb.stokje, 3
vasten in de 3 lossenboog;
Een vaste in elk van de 7 volgende steken, 3 vasten in de lossenboog, 1 vaste op het dubb.stokje, 3 vasten in
de lossenboog en een vaste in elk van de 6 volgende steken, # (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 2-lossenboog
op de hoek; Herhaal vanaf * 2 keer en dan van # tot # 1 keer en sluit met een halve vaste in de 3e beginlosse.
11e Toer: 3 lossen, 1 stokje in de volgende steek en alle volgende steken, met in de hoeken: (2 stokjes, 2
lossen, 2 stokjes). Sluit de toer met een h.vaste en hecht af.
Nog een voorbeeld voor de kleuren. De roze zou prachtig zijn voor een meisjesdeken, vind ik zelf.
Succes!

Vertaald door Martha Huurman

