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We 4: Te 36-44

Opern
◌ Gebruik één kleur per toer.
◌ Net als in de vorige delen tellen 2l aan het begin van een toer niet als steek.
◌ Eerste steek van de toer wordt in dezelfde steek als de sluitsteek gehaakt (tenzij anders aange-

geven).
◌ Knip het garen niet na elke toer af (tenzij anders aangegeven). Voor de versie met twee kleuren 

geldt dat het garen na geen enkele toer wordt afgeknipt. 
◌ Wissel altijd naar een nieuwe kleur in de halve vaste waar je de toer mee sluit. Om  van kleur te 

wisselen, neem je de draad achter je werk op en zorg er voor dat je niet te strak aan trekt. Aan de 
achterkant zijn de draden van de kleurwissel zichtbaar. 

◌ Sla in de toer waar je mee bezig bent de steek achter het RdstV altijd over.
◌ Controle draadspanning: in dit deel en in de volgende delen meten twee toeren (st en v) samen 

ongeveer 1,3 cm met Our Tribe en 1,5 cm met Colour Crafter

Fo ti
Bekijk handige tips en tricks en foto tutorials met stap-voor-stap foto’s op Tatsiana’s blog.
https://www.lillabjorncrochet.com/2019/10/rozeta-cal-week-4.html

Vie turi
 Esther van It’s all in a Nutshell heeft video tutorials gemaakt voor de Rozeta CAL. Je kunt de video’s 
vinden op haar YouTube kanaal:
Rechtshandige video in het Nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=ngVtnzwZEPU
Linkshandige video in het Nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=9Rj8hxbeKVQ

Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://www.youtube.com/watch?v=UVnD5ql6CzM
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://www.youtube.com/watch?v=FyrJDWsb5Kc

Afetig (o e psae)
Our Tribe ongeveer 82 cm doorsnee
Colour Crafter ongeveer 92 cm doorsnee

Gae oehee
Our Tribe
Kleur A: 30 gr
Kleur B: 7 gr
Kleur D: 16 gr
Kleur F: 9 gr
Colour Crafter
Kleur A: 47 gr
Kleur D: 12 gr
Kleur E: 20 gr
Kleur F: 10 gr
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Instructies

Toer 36. Kleur D (E): 2l, (23st, 2st in volg s) 18x, sluit met hv in eerste st na 2l (wissel naar Kleur A). 
Knip Kleur E af – 450 stn.

Toer 37. Let op: alle RdstV moeten verticaal zijn. Haak ze rondom de s in zelfde kleur 2 toeren er 
onder, die iets verder naar voren zal staan dan de huidige s.

Kleur A: 1l (telt hier en verder niet als s), *5v, RdstV rondom s 2 toeren er onder, sla 1 s achter RdstV 
over (hier en verder); herhaal vanaf * rondom, sluit met hv in eerste v na 1l (wissel naar Kleur F, knip 
Kleur A niet af) – 450 stn.

Toer 38. Kleur F: 2l, *24st, 2st in volg s; herhaal vanaf * nog 17x, sluit met hv in eerste st na 2l (wissel 
naar Kleur A, knip Kleur F af). Plaats stekenmarkeerders in alle meerderingen – 468 stn.

Toer 39. Kleur A: 1l, 3v, RdstV rondom middelste s in zelfde kleur 2 toeren er onder tussen twee 
RdstV, sla 1 s over, *5v (of 6v als het om een meerdering gaat), RdstV (als vorige), sla 1 s over; herhaal 
vanaf * rondom tot laatste 3 stn, 3v tot eind, sluit met hv in eerste v na 1l (wissel naar Kleur D). Haal 
stekenmarkeerders weg – 468 stn.

Toer 40. Kleur D: 2l, *25st, 2st in volg s; herhaal vanaf * nog 17x, sluit met hv in eerste st na 2l (wissel 
naar Kleur A, knip Kleur D af). Plaats stekenmarkeerders in alle meerderingen – 486 stn.

De volgende toeren worden heen en weer gehaakt. Keer je werk na elke toer en markeer de laatste 
steek van elke toer. De eerste steek van de volgende toer wordt in de gemarkeerde steek gehaakt.

Toer 41. Let op: Haak alle RdstV op dezelfde manier als in Toer 37.

Kleur A: 1l, 7v, RdstV, sla 1 s over, *5v (of 7v als het om een meerdering gaat), RdstV, sla 1 s over; her-
haal vanaf * rondom, sluit met hv in eerste v na 1l, keer. Knip de draad niet af. Haal stekenmarkeerd-
ers weg. Markeer laatste s van de toer (hier en verder) – 486 stn.

Toer 42. AK. Ga verder met Kleur A: 2l, 13st (eerste st wordt gehaakt in gemarkeerde s van vorige 
Toer – hier en verder), *2st in volg s, 26st; herhaal vanaf * nog 16x, 2st in volg s, 13st, sluit met hv in 
eerste st na 2l (wissel naar Kleur B (E), keer – 504 stn.

Toer 43. GK. Let op: alle RdstV moeten verticaal zijn.

Kleur B (E): 1l, *5v, RdstV rondom s 2 toeren er onder, RdstV rondom volg s 2 toeren er onder, sla 2 
stn over; herhaal vanaf * rondom, sluit met hv in eerste v na 1l (wissel naar Kleur A), keer – 504 stn.

Toer 44. AK. Kleur A: 2l, 25st, *2st in volg s, 27st; herhaal vanaf * nog 16x, 2st in volg s, 2st tot eind 
(laatste st wordt in zelfde s als sluit s gehaakt), sluit met hv in eerste st na 1l (wissel naar Kleur B (E voor 
Colour Crafter). Plaats stekenmarkeerders in alle meerderingen – 522 stn.
 


