
 
 

 

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn 

expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle 

foto’s zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftsteacher aka De Handwerkjuf. 

Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige 

schade veroorzaakt door fouten in het patroon.                        1                                                                                   
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Afkortingen 
 st: steek 

 zij st: zijsteek  

 a; achter 

 v: voor 

 

Als delen van het patroon moeten worden herhaald ziet dat er als volgt uit: *(a 4x, v 

8x)* 2x. Dit betekent dat je het deel tussen ‘*(‘ and ‘)*’ twee keer moet haken. 

Patroon beschrijving 
Rij 0a opzet 23 st 

Rij 0b opzet 21 st 

Rij 1a - voor kleur 2 naar voren, zij st, *(v 1x, a 1x)* 2x, v 2x, *(a 1x, v 1x)* 2x, zij st 

Rij 1b - voor v 1x, a 2x, v 2x, a 1x, v 2x, a 2x, v 1x 

Rij 2a - achter kleur 2 naar voren, zij st, a 1x, v 8x, a 1x, zij st 

Rij 2b - achter v 1x, a 3x, v 3x, a 3x, v 1x 

Rij 3a - voor kleur 2 naar achter, zij st, a 3x, v 1x, a 2x, v 1x, a 3x, zij st 
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Rij 3b - voor a 1x, v 1x, a 2x, v 3x, a 2x, v 1x, a 1x 

Rij 4a - achter kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 8x, a 1x, zij st 

Rij 4b - achter a 5x, v 1x, a 5x 

Rij 5a - voor kleur 2 naar achter, zij st, v 1x, a 3x, v 2x, a 3x, v 1x, zij st 

Rij 5b - voor a 1x, v 1x, a 2x, v 3x, a 2x, v 1x, a 1x 

Rij 6a - achter kleur 2 naar voren, zij st, v 1x, a 1x, v 1x, a 4x, v 1x, a 1x, v 1x, zij st 

Rij 6b - achter *(v 1x, a 4x)* 2x, v 1x 

Rij 7a - voor kleur 2 naar voren, zij st, v 2x, a 1x, v 1x, a 2x, v 1x, a 1x, v 2x, zij st 

Rij 7b - voor v 2x, a 7x, v 2x 

Rij 8a - achter kleur 2 naar voren, zij st, a 1x, v 8x, a 1x, zij st 

Rij 8b - achter *(v 1x, a 1x)* 5x, v 1x 

Rij 9a - voor kleur 2 naar achter, zij st, a 2x, v 6x, a 2x, zij st 

Rij 9b - voor a 1x, v 2x, *(a 1x, v 1x)* 2x, a 1x, v 2x, a 1x 

Rij 10a - achter kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 8x, a 1x, zij st 

Rij 10b - achter a 1x, v 2x, a 2x, v 1x, a 2x, v 2x, a 1x 

Rij 11a - voor zij st, *(v 1x, a 1x)* 2x, v 2x, *(a 1x, v 1x)* 2x, zij st 

 

 

 

 


