1. 5 lossen, sluiten tot ring met halve vaste in de eerste losse
2. 3 lossen, dit is het 1e stokje, nog een losse (4 lossen in totaal). Haak nu nog 11 stokjes met steeds 1 losse
er tussen. Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse.
3. 1 vaste in de ruimte tussen de eerste twee stokjes. 2 lossen, een half stokje in dezelfde ruimte en dan het
halve stokje en de twee lossen samen afhaken. 2 lossen. In de volgende ruimte twee niet afgehaakt stokjes
haken en vervolgens in een keer samen afhaken. Weer 2 lossen. Dit herhalen tot je twaalf groepjes van twee
samengehaakte stokjes hebt met 2 lossen ernaast. Na de laatste twee lossen sluit je de toer met een halve
vaste op het eerste groepje van twee samengehaakte stokjes.
4. Een vaste op het boogje van 2 lossen. *7 lossen. 1 vaste op het volgende boogje van 2 lossen, 3 lossen, 1
vaste op het volgende boogje van 2 lossen, 3 lossen. 1 vaste op het volgende boogje van 2 lossen.* Herhaal
het gedeelte tussen de sterretjes 3 x, alleen de laatste vaste haak je dan in de eerste vaste van deze toer. Nu
wordt je haakwerk al een beetje vierkant.
5. Haak een vaste in het boogje van 7 lossen. 3 lossen. (dit is het eerste stokje), nog 4 stokjes in hetzelfde
boogje, 3 lossen, nog 5 stokjes in hetzelfde boogje. *1 vaste op het eerste boogje van 3 lossen, 4 lossen, 1
vaste op het tweede boogje van 3 lossen. In het volgende boogje van 7 lossen 5 stokjes, 3 lossen en 5
stokjes haken. * het gedeelte tussen de sterretjes herhalen, dan nog een keer 1 vaste, 4 lossen en 1 vaste op
de twee boogjes van drie. De toer sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer.

6. Een vaste op het volgende stokje, drie lossen (1e stokje). Nu op de volgende 3 stokjes elk een stokje
haken. *In het boogje van 3 lossen 2 stokjes, 3 lossen en 2 stokjes haken en daarna nog 4 stokjes haken op
vier stokjes van de vorige toer. 4 lossen, 1 vaste in het boogje van 4 lossen, 4 lossen, 1 stokje
overslaan, op de volgende vier stokjes elk 1 stokje haken*, nu het gedeelte tussen de sterretjes herhalen tot
je bij het begin van de toer bent. De toer sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de
toer.
7. Op de volgende twee stokjes elk een halve vaste haken. 3 lossen (1e stokje). Op de volgende drie stokjes
elk een stokje haken. *In het boogje van 3 lossen 2 stokjes, 3 lossen en 2 stokjes haken en daarna nog 4
stokjes haken op de stokjes van de vorige toer. 4 lossen, 1 vaste in het boogje van 4 lossen, 4 lossen, 1
vaste in het volgende boogje van 4 lossen, 4 lossen, 2 stokjes overslaan, op de volgende vier stokjes van de
vorige toer elk 1 stokje haken* , nu het gedeelte tussen de sterretjes herhalen tot je bij het begin van de toer
bent. De toer sluiten met een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer. Nu is het 'traliewerk' op
z'n breedst, in de volgende toeren wordt het traliewerk smaller en de gedeelten met de stokjes breder.
8. 3 lossen (1e stokje). Op de volgende 5 stokjes elk 1 stokje haken. *In het boogje van 3 lossen 2 stokjes, 3
lossen en 2 stokjes haken en daarna nog 6 stokjes haken, daarna om het eerste boogje van 4 lossen 2 stokjes
haken. 4 lossen, 1 vaste om het volgende boogje van 4 lossen, 4 lossen, 2 stokjes om het volgende boogje
van 4 lossen, 6 stokjes op de volgende 6 stokjes* , nu het gedeelte tussen de sterretjes herhalen tot je bij het
begin van de toer bent. Dan haak je 2 stokjes om het boogje van 4 lossen en sluit je de toer met een halve
vaste in de derde losse van het begin van de toer.
9. 3 lossen (1e stokje). Op de volgende 7 stokjes elk 1 stokje haken. *In het boogje van 3 lossen 2 stokjes, 3
lossen en 2 stokjes haken en daarna nog 10 stokjes haken, daarna om het eerste boogje van 4 lossen 2
stokjes haken. 1 losse, 2 stokjes om het volgende boogje van 4 lossen, 10 stokjes op de volgende 10
stokjes*. Nu het gedeelte tussen de sterretjes herhalen tot je bij het begin van de toer bent. Dan haak je 2
stokjes om het boogje van 4 lossen, twee stokjes op de twee stokjes van de vorige toer en sluit je de toer met
een halve vaste in de derde losse van het begin van de toer.
10. De laatste toer is gemakkelijk: je haakt een vaste op ieder stokje en op de ene losse tussen de stokjes in.
In de 3 lossen op de hoekjes haak je 2 vasten, 3 lossen en 2 vasten.

