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Week 5 Toer 45-52

Opmerkingen
◌ Dit deel wordt afwisselend aan de GK en AK gehaakt en je gebruikt maar één kleur per toer. Knip 

het garen niet af (tenzij anders aangegeven), maar neem het aan de AK van je werk van de ene naar 
de andere toer mee.

◌ Knip het garen alleen af wanneer een nieuwe kleur moet worden gebruikt (behalve wanneer dat 
Kleur A is). Voor de versie met twee kleuren knip je het garen geen enkele keer af. 

◌ Om het tellen makkelijker te maken, markeer de eerste en laatste steek van elke toer. De toeren 
worden met een hv in de eerste steek van de toer gesloten. De eerste steek van elke toer wordt in 
de laatste steek van de vorige toer gehaakt (tenzij anders aangegeven).

◌ Sla in de toer waar je mee bezig bent de steek achter het RdstV altijd over.

Foto tutorial
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-5.html

Video tutorial
 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=QOxox_d13dQ
Linkshandige video in het Nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=Esgwuynf8gE

Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://www.youtube.com/watch?v=gJ6OYWxhths
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://www.youtube.com/watch?v=-880MDp53cA 

Afmetingen (voor het opspannen)
Our Tribe ongeveer 92 cm doorsnee
Colour Crafter ongeveer 104 cm doorsnee

Garen hoeveelheden
Our Tribe
Kleur A: 38 gr
Kleur B: 46 gr
Colour Crafter
Kleur A: 55 gr
Kleur C: 50 gr
Kleur E: 10 gr

Instructies

Toer 45 GK. Let op: alle RdstV worden rondom RdstV in zelfde kleur er onder gehaakt. Begin de toer 
met 6v.
Kleur B (E): 1l (telt hier en verder niet als s), *5v (of 6v als het om een meerdering gaat), RdstV rondom 
elk van 2 RdstV in zelfde kleur er onder, 2 stn overslaan; herhaal vanaf * rondom, sluit met hv in eerste 
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v na 1l (wissel naar Kleur A, knip Kleur E voor Colour Crafter af), keer. Haal stekenmarkeerders weg – 
522 stn.

Toer 46 AK. Kleur A: 2l (telt hier en verder niet als s), 11st, *2st in volg s, 28st; herhaal vanaf * nog 
16x, 2st in volg s, 17st, sluit met hv in eerste st na 2l (wissel naar Kleur B (C voor Colour Crafter), keer. 
Markeer tweede st van elke meerdering. – 540 stn.

Toer 47 GK. Let op: haak beide “benen” van elk 2RdstV smh rondom zelfde RdstV er onder. Voor een 
mooier resultaat, haak eerste “been” rondom RdstV er onder en haak tweede “been” in lus aan basis 
van eerste “been.”
Eerste 2RdstV smh wordt gehaakt rondom tweede van twee RdstV er onder, die rechts van huidige s 
ligt.
Om het tellen makkelijker te maken: De gemarkeerde st worden achter 2RdstV smh altijd overgesla-
gen.
Kleur B (C): Hv in elk van volg 2 stn, 1l, *2RdstV smh rondom volg RdstV er onder, 1 s overslaan, 1v, 
2RdstV smh rondom volg RdstV er onder, 1 s overslaan, 4v, 2RdstV smh rondom volg RdstV er onder, 
1 s overslaan, 1v, 2RdstV smh rondom volg RdstV er onder, 1 s overslaan, 5v; herhaal vanaf * rondom 
en haak laatste 2v in hv aan het beg van de toer, sluit met hv in eerste 2RdstV smh na 1l (wissel naar 
Kleur A), keer. Haal stekenmarkeerders weg – 540 stn.

Toer 48 AK. Kleur A: 2l, 25st, *2st in volg st, 29st; herhaal vanaf * nog 16x, 2st in volg s, 4st, sluit met 
hv in eerste st na 2l (wissel naar Kleur B (C), keer – 558 stn.

Toer 49 GK. Let op: haak “benen” van elk 4RdstV smh rondom elk van vier lange stn in zelfde kleur er 
onder. 
Kleur B (C): Hv in volg s, 1l, *(4RdstV smh, 1 s overslaan, 7v) 2x, 4RdstV smh, 1 s overslaan, 6v, 4RdstV 
smh, 1 s overslaan, 7v; herhaal vanaf * rondom en haak laatste v in hv aan het beg van de toer, sluit 
met hv in eerste 4RdstV smh na 1l (wissel naar Kleur A), keer – 558 stn.

Toer 50 AK. Kleur A: 2l, 10st, *2st in volg s, 30st; herhaal vanaf * nog 16x, 2st in volg s, 20st, sluit met 
hv in eerste st na 2l (wissel naar Kleur B (C), keer – 576 stn.

Toer 51 GK. Let op: haak 4dst smh in vierde s van 2 toeren er onder tussen twee 4RdstV smh. Alle 
4dst smh zijn “aangepast”. Haak eerste “been” rondom aangegeven steek. Haak volg 3 “benen” in de 
lus die is gevormd aan de basis van het eerste “been”.
Kleur B (C): 1l, *RdstV rondom zowel eerste als tweede “been” van 4RdstV smh er onder, RdstV ron-
dom volg twee “benen” van 4RdstV smh er onder, 2 stn overslaan, 2v, 4dst smh (aangepast) in s van 2 
toeren er onder, 1 s overslaan, 3v; herhaal vanaf * rondom (72x in totaal), sluit met hv in eerste RdstV 
na 1l (wissel naar Kleur A, knip Kleur C voor Colour Crafter af), keer – 576 stn.

Toer 52 AK. Let op: Alle meerderingen worden in 4dst smh gehaakt.
Kleur A: 2l, 19st, *2st in volg s, 31st; herhaal vanaf * nog 16x, 2st in volg s, 12st, sluit met hv in eerste 
st na 2l (wissel naar Kleur B), keer. Markeer tweede st van elke meerdering – 594 stn. 


