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BENODIGDHEDE 
Fiesta-dubbelkrepwo! (bolle van 50 g) in 
~Ik van die volgende kleure: 5 bolle 
3karlakenrooi (A), 5 bolle goudgeel (B), 4 
:)olle elk in bruin (C) en blou (0) en 3 
}olle in wit (E); hekelpen nr. 4,00. 

VlATE 
.engte 84 em sonder tossels. 

SPANNING 
15 Ib = 10 em. 

AFKORTINGS . 
ks - kettingsteek; kb - kortbeen; Ib
lang been; sp(s) - spasie(2); dlb -
dubbele langbeen; dop - draad am pen; 
herh - herhaal; glst- glipsteek; dslb
drieslaglangbeen; V-st = 2 Ib, 2 ks en 2 
lb. Is(e) - lus(se) 

HOE OM TE MAAK 
Begin by nek en met A maak 'n ketting 
van 78 ste, gist in 1 e ks om 'n sirkel te 
vorm. 
1 e Rondte: 3 ks (= 1 e Ib), 1 Ib in elk van 
die volgende 38 ks, 2 ks, 1 Ib in elk van 
die volgende 39 ks, 2 ks, gist in 3e van 3 
ks aan begin van ry. Heg at. 

LET WEL: Begin elke rondte met 3 ks(= 
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Vldol. Gerng. No 
Bka Poeiar Bev.t· 

BensokBien 1,5 mg. Paraset8~ 50,0 mg. 
MepifamtenmaJeaat 5,0 mg. 
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My tancIvIeis 
hetmy ........... r. 
Ek hetrtiiSfn 
in myJcos~. 
En selfs'n teisin 
in my ma oak. 

'n Babe kao Ole praat Ole. 
Dus, as u baba ~ndJI8S kry, kan hy n~ vir u 

vertel hoe swaar hy kry me. 
Al wat hy kan doen Is huw - d is $'I manier om 

vir u te vra om tog ta ~p. 

En mens k8n help. deur 'n bietjie Vidal op sy 
teet' tandvlelsles te vryf 

VKSoI vec1Jg en verdoot die pyn mnna sekondes. 
En help die outjie om sy tandjies te vergeet. 
Vidol-t3ndekrypoelers. 
M u babe met u kon P@aL sou hy u daarvoor 

gevra hat. .. 

GREY·PHILlIPS BUNTON, MUNDEL & BLAKE 60230A 

eo moDi naels M binne net drie 
weke. 

As U oog nooit die wilskrag gehad 
het om u naelbytery te staak nie .. . kan 
u dit oou doen ... met STOP 'N GROW 
... 'n Verbasend doeltreftende 
naelbyt·afleermiddel vir vroue, mans 

stop 
'n grow 

keer dar 
u naels kou 

tiANOElS.'IIAVRAE 
AJ NoI'th & I<. e 8 \1 .. 

POSOl.ls '16. KaaPSlaa6000 

eoklnclers. 
Verfnel 
STOP 'NGRON 
oor die naels en 
naelv!iese aar'! Oit 
vlek nie ell d,! 
wys nle. War-neer u 
dan INeef in ole 
versoeklng L .. ." om 
aan 'n nael : •• 
knlbbel. sa' 
STOP NG' W 
se bttter sm.} li< u 
net daar keer. En 
daardle nae ls sal 
grDe4 . . . lank. sterk 
enmooi. 
Ore mak~k8 manlet 
om naelbytery slOp 
Ie sit ... W geed. 

stop 
'ngrow 
Dis wilskrag 
in 'n flessie 

McCann-Erickson 
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1 e Ib) en V -st sal net aan die begin van 
elke randte gewerk word. dus: 3 ks, 1 lb. 
2 ks en 2 lb. Eindig aile randtes met gist 
in 3e van 3 ks aan begin van ry. 
2e Rondte: las D in en in 2 ks sp. (V-st in 
2 ks sp. 1 Ib in elke Ib van vorige ry tot 
volgende 2 ks sp). twee maal. Heg af. 
3e Rondte: met E werk soos 2e rondte. 
4e Randte: met C. soos 2e rondte, maar 
moet nie afheg nie. 
5e Randte: met C. begin gist tot in 2 ks
sp van vorige ry en herh 2e rondte. 
6e Randte: met B. in 2 ks sp van vorige 
ry, * V-st in 2 ks sp, 1 Ib in elk van 
volgende 3 lb. (dop. steek pen deur Ib in 
2e ry vanaf ry wat gewerk word. trek 
dslb deur. dop en in dieselfde plek trek 
dslb deur. dop, trek deur 1 e 4 Ise, dop.~ 
trek deur laaste 2 Ise, = dslb gemaak. 1 . 
Ib in elk van die volgende 31b) tot 
volgende 2 ks sp *, herh vanaf * tot* 
7e Randte: met B, soos 5e rondte. 
8e Randte: met C in 2 ks-sp van vorige 
ry ... V-st in 2 ks sp, 1 Ib in elk van 
volgende 5 lb. (1 dslb. 1 Ib in elk van die 
volgende 3 Ib - soos in 6e rondte) tot 
laaste 2 Ib voor volgende 2 ks-sp. 1 Ib in 
elk van volgende 2 lb. "; herh vanaf " tot 
* 
ge tot 12e Rondtes: soos 5e tot 8e 
randtes. 
13e tat 15e Randtes: soos 2e, met 1 
randte in elk van E. D. en A gewerk. 
16e Rondte: met E in 2 ks-sp van vorige 
ry. "V-st In 2 ks sp, (slaan 1 Ib oar. 21b in 
volgende Ib) tot laaste Ib voor volgende 2 
ks-sp, slaan laaste Ib oar, *; herh vanaf * 
tot * . 
17e Rondte: metS in2ks-spvanvorige 
ry, * V-st in 2 ks sp, (2 Ib in middel van. 
elkE;i 2 Ib gr) tot volgende 2 ks-sp, *; herh 
van'af " tot .. 

18e tot 20e Rondtes: soos 17e rondte. 
maar werk 1 rondte in elk van D, B en E. 
21 e tot 23e Rondtes: soos 2e rondte, 
maar werk 1 randte in elk van A. C en E. 
126 Ib aan elke kant. 
24e Rondte: met D in 2 ks-sp van vorige 
ry. en in 2 ks-sp werk 3 ks. 1 Ib, 2 ks en 1 
Ib, 1 Ib in elke Ib tot einde. 129 Ib aan 
elke kant. 

Gaan nou voort in tweekleurpatroon, 
met wol wat nie gebruik word nie, 
lassies aan agterkant van werk; dit moet 
die wol in volgende ry dek. Las en breek 
D aan begin en einde van elke kant. 
kant. 

25e Rondte: metA in 2 ks-spvan vorige 
ry,." metA, V-st in 2 ks sp, las D (met D, 1 
Ib In elk van volgende 9 Ib; met A. 1 Ib in 
volgende Ib) tot laaste 9 Ib voor volgende 
2 ks-sp, met D, 1 Ib in elk van volgende 9 
lb. *; herh vanaf * tot *. 
26e Rondte: met A. gist tot in 2 ks-sp 
va~ vOrlge ry ... metA. V-st in 2 ks-sp, 1 
Ib In elk van volgende 3Ib,(met D, 1 Ib in 
elk van volgende 7 Ib; met A. 1 Ib in elk 
van volgende 3 Ib) tot volgende 2 ks-sp, 
*; herh vanaf " tot * . 
27e Rondte: metA. gist tot in 2 ks-sp, .. 
met A. V-st in 2 ks-sp, 1 Ib in elk van 
volgende 6 Ib, (met D, 1 Ib in elk van 
volgende 5 Ib; met A. 1 Ib in elk van 
volgende 5 Ib) tot laaste Ib voor volgende 
2 ks-sp; met A, 1 Ib in volgende Ib, "; 
herh va naf * tot ". 
28e Randte: met A. gist tot in 2 ks-sp 
va~ vOrlga ry." metA. V-st in 2 ks-sp. 1 
Ib In elk van volgende 91b; (met D. 1 Ib in 
elk van volgende 3 Ib; met A. 1 Ib in elk 
van volgende 7 Ib) tot laaste 2 Ib voor 2 
ks-sp; met A, 1 Ib in elk van volgende 2 
lb. "; herh vanaf " tot *. 
2ge Randte: met A. gist tot in 2 ks sp 
van vorige ry. "metA V-st in 2 ks-sp, 1 Ib 

'.1 Itl elk van volgende 121b; (met D, 1 Ib in 
volgende Ib; met A. 1 Ib in elk van 
volgende 9 Ib) tot laaste 3 lb' voor 
volgende 2 ks-sp; metA, 1 Ib in volgende 
3 lb. "; herh vanaf " tot ". Heg D af. 
30e tat 33e Randtes: soos 2e rondte. 
~aar werk 1 randte in elk van A. E. C en 

34een 35e Randtes: soos 16e en 17e. 
'36,e tot 38e Randtes: soos 17e rondte, 
maar werk 1 rondte in elk ~an A. B en E. 
3ge 'en 40e Randtes: soos 2e. maar 
werk 1 randte elk in D en A. 

.41 e Rondte: met E. soos 24e rondte. 
195 Ib aan elke kant. 
42e tot 50e Randtes: soos 4e tot 12e 
randtes. 
51e Randte: Met A, soos 2e rondte. 
52e R~ndte: met A, gist tot in 2ks-sp 
van vonge ry, .. 2 ks, 1 kb in dieselfde sp, 
(2 ks. slaan 2 Ib oar. 1 kb in volgende Ib) 
tot laaste 4 lb. 2 ks, slaan 21b oar. 1 kb in 
sp tussen volgende Ib en laaste Ib, 2 ks, 
1 kb in 2 ks-sp. *; herh vanaf * tot *. Heg 
af. 

AFWERKING 
Met A werk 1 randte kb random nek. 
Heg af. Pars liggies. Gebruik wol in 3 -
draadgroepe en sny in stukke van 40 .. m 
elk inA en D. Met hierdie3-draadgrc Je 
In A en D werk tassels in 2 ks-sp rom' ,n 
buiterand - gebruik A en D alternat: < 
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