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ROOSRANDJIE VIR 
'N HANDDOEK 

BENODIGDHEDE: Ongeveer 50 g Coats 
Chain Mercer Crochet Nr. 20 (20-g-bolle); 
hekelpen van 1,25 mm; handdoek van 
60 x 100 em; Coats Supersheen naaigare 
Nr. 50; Milward naald Nr. 6. 

MATE: Breedte van randjie 7 em, en 7101-

tooide grootte van handdoek 60 x 106 em. 

SPANNING: Een motief is 6 em in deur
snee. 

AFKORTINGS: Ks - kettingsteek; kb -
kortbeen; Ib - langbeen; hlb - halflangbeen; 
dlb - dubbelslagsteek; viersl - vierslagsteek; 
gs - glipsteek; st(e) - steek (steke); Is(e) -
lus(se); spes) - spasie(s); P<'s) - picot(s); herh 
- herhaal; vlg - volgende. 

EERSTE MOTIEF: Begin met 7ks, ver
bind met gs om 'n ring te vorm. 
Ie randte: 6ks, *llb in pas gemaakte ring, 
3ks; herh vanaf * nog 4 keer, eindig met 
'n gs in 3e van 6ks. 
2e randte: Hekel in elke 3ks-sp: (lkb, 
Ihlb, 31b, Ihlb, lkb), eindig met gs in 3e 
van 6ks van Ie ~ondte. 
3e randte: *5ks, lkb tussen die 2kb van 
vorige rondte; herh vanaf * nog 4 keer, 
eindig met 5ks, gs in dieselfde st as gs 
van Ie randte. 
4e randte: Hekel in elke 5ks~sp: (1kb, 
Ihlb, 51b, Ihlb, lkb) en eindig met gs in 
Ie kb. 
5e randte: 5005 3e randte, maar met 7ks 
i.p.v.5ks. 
6e randte: Hekel in elke 7ks-sp: (1kb, 
Ihlb, 71b, Ihlb, lkb) en eindig met gs in 
Ie kb. 
7e randte: 9Ks, *lkb in 4e ks vanaf hekel
pen, 3ks, lkb in 4e Ib van vlg blomblaar, 
6ks, lkb in 4e ks vanaf hekelpen, 3ks, lib 
tussen vlg 2kb, 6ks; herh vanaf * nog 5 
keer, maar laat 6ks aan einde van laaste 
herh weg en gs in 3e van 9ks. 
8e randte: Hekel *6ks, lkb in 4e ks vanaf 
hekelpen, 9ks, lkb in 4e ks vanaf pen, 
3ks*, lkb in vlg kb; herh van * tot * nog 
een keer, lkb in vlg Ib; herh van * tot * 
nog 5 keer maar laat laaste kb aan einde 
van laaste herh weg en gs in 3e van 6ks. 
Knip gare af. 

TWEEDE MOTIEF: 5005 Ie motief tot 
einde van 7e randte. 
8e randte: 5005 8e randte van Ie motief 
tot 4e 2p-ls voltooi is, *6ks, lkb in 4e ks 
vanaf hekelpen, 3ks, gs in middelste st 
van ooreenstemmende 2p-ls aan eerste 
motief, 6ks, lkb in 4e ks vanaf pen, 3ks*, 
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lkb in vlg kb; herh van * tot * nog een 
keer, lkb in vlg Ib, voltooi soos Ie motief. 

Maak nog 9 motiewe op dieselfde ma
nier, heg elkeen aan vorige motief vas 
5005 uiteengesit vir eerste twee. 

REGUIT RAND: Met regte kant van 
werk voor, heg gare aan regterkant van 
eerste 2p-Ius van eerste motief vas en he
kel in dieselfde verbindingsteek (lkb, 
4ks, Idsl); *10ks, lkb in middelste st van 
vlg 2p-ls, 7ks, lkb in middelste st van vlg 
Is, 10ks, 2dsl in vlg Is, Iviersl in vlg ver
binding-st tussen motiewe, en 2dsl in vlg 
2p-ls*; herh van * tot * nog 10 keer, maar 
laat 2dsl en lviersl aan einde van laaste 
herh weg. 

Knip gare af. 

BUITENSTE RAND: Ie ry: Slaan vlg 2 
vrye Ise aan dieselfde motief aan linker
kant (waar ons .50 pas geeindig het) oor 
en heg gare aan vlg Is vas. 

Hekel 5005 uiteengesit vir reguit rand. 
2e ry: llks, *2dsl in vlg 10ks-sp, 7ks, (2dsl 
in vlg kb) 2 keer, 7ks, 2dsl in vlg 10ks-sp, 
7ks, 2dsl in verbinding tussen vlg 2 mo
tiewe, 7ks, herh vanaf * nog 10 keer, maar 
laat 7ks, 2dsl en 7ks aan einde van laaste 
herh weg en eindig met Ilks, gs in 2e van 
vlg 2dsl. Knip gare af. 

Maak klam en speld uit volgens mate. 

AFWERKING: Werk randjie aan hand
doek vas 5005 op foto gesien kan word. 
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