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Week 11: Rand

Opmerkingen
◌ De rand wordt in toeren aan de GK gehaakt. De toeren worden in de hoeken gesloten. 

Foto tutorial
Bekijk handige tips en tricks en foto tutorials met stap-voor-stap foto’s op Tatsiana’s blog.
https://www.lillabjorncrochet.com/2019/12/rozeta-cal-week-11.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://youtu.be/qDVXnWswJT4
Linkshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/yYTr6bYcnvs

Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/TX31aYPZGvU
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/fi ljyXZIt1E

Instructies

Toer 1. Kleur A: Met GK naar je toe, 2l (telt niet als st – hier en verder), (2st, 2l, 2st) in eerste s, 214st, (2st, 
2l, 2st) in laatste s, roteer een kwart en ga verder langs volg lange kant,
56st gelijk verdeeld langs rand van tapestry strook, 1st in volg 2l-open, 214st, (2st, 2l, 2st) in volg 
2l-open in de hoek, roteer een kwart en ga verder langs volg korte kant,
214st, (2st, 2l, 2st) in volg 2l-open, roteer een kwart en ga verder langs volg lange kant,
214st, 1st in volg 2l-open, 56st gelijk verdeeld langs rand van tapestry strook, sluit met hv in eerste st 
na 2l, 1hv in volg st, 1hv in volg 2l-open (wissel naar Kleur D (E voor Colour Crafter versie, knip Kleur A 
niet af) – 218 st langs elke korte kant, 275 st langs elke lange kant, 2l-open in elke hoek.

Toer 2. Kleur D (E): 2l, *(2st, 2l, 2st) in 2l-open in de hoek, (3 stn overslaan, 5st in volg s) herhaal tot er 
2(3) stn over zijn voor de volg hoek; herhaal vanaf * nog 3x, sluit met hv in eerste st na 2l, hv in volg st, 
hv in volg 2l-open (wissel naar Kleur A, knip Kleur D (E) niet af)– 54 schelpjes langs elke korte kant, 68 
schelpjes langs lange kant, 4st en 2l-open in elke hoek).

Toer 3. Kleur A: 1l (telt niet als v - hier en tot het eind), *(1v, 2l, 1v) in 2l-open in de hoek, 2 st in de hoek 
overslaan, [V-s in middelste overgeslagen s van 2 toeren er onder tussen twee schelpjes, 2 st van volg 
schelpje overslaan, 1v in volg st (bovenin schelpje), 2 st van zelfde schelpje overslaan] herhaal tot volg 
hoek, V-s in overgeslagen s van 2 toeren er onder na laatste schelpje voor de hoek, 2 st in de hoek 
overslaan; herhaal vanaf * nog 3x, sluit met hv in eerste v na 1l, hv in volg 2l-open (wissel naar Kleur D 
(E)).

Toer 4. Kleur D (E): 2l, *(2st, 2l, 2st) in 2l-open in de hoek, (volg v overslaan, 5st in open bovenin volg 
V-s) herhaal tot volg hoek; herhaal vanaf * nog 3x, sluit met hv in eerste st na 2l, hv in volg st, hv in volg 
2l-open (wissel naar Kleur A, knip Kleur D (E) af).

Toer 5. Kleur A: 1l, *(1v, 2l, 1v) in 2l-open in de hoek, 2 st in de hoek overslaan, V-s in volg v van 2 toer-
en er onder, 2 st van volg schelpje overslaan, [1v in volg st (bovenin schelpje), 2 st van zelfde schelpje 
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overslaan, V-s in volg v van 2 toeren er onder, volg 2 st overslaan] herhaal tot hoek; herhaal vanaf 
* nog 3x, sluit met hv in eerste v na 1l, hv in volg 2l-open (wissel naar Kleur F (C voor Colour Crafter 
versie).

Toer 6. Kleur F (C): Als Toer 4. Knip draad af.

Toer 7. Kleur D (A): Als Toer 5. Hecht alle draadjes af. Span tot de juiste afmetingen op. 


