
BENODlGDHEDE: 1 bol Tridaiia Nr. 8 
(50-g-bol/e); staalhekelpen van 1,25 mm; 
Nr. 50-traaigare en Nr. 6 naald om by mate
riaal tl' pas; 40 em liggewig linne van 
140 em breed. 

MATE: Ongeveer 35 x 50 em. 

SPANNING: 4 spasies ell 6 rye = 2,5 em x 
2 •. ~ em. 

I\FKORTINGS: ks - kettings/eek; gs -
gilpsteek; kb - kortbeell; Ib - langbeen; dsl
dubbe/slagstuk; driest - drieslags/uk; herh 
- herhaal: sp(s) - spasie(s); blk(s) - blok
kie(s); herh - herhaal; be!? - be!?ill; vi!? -
volgellde; vermeer - vermeerder; vermin -
vermmder. 
Spasie: lib om Ie begin; 2ks, slaan 2 ste 
oor, lib in vlg st of lb. 
Blokkie: lib om te begin; 1 Ib in elk van 
vlg 2 ste, lib om blk te voltooi. 

EERSTE DEEL: Begm met 8ks. 
Ie ry: lib in Ie gemaakte ks (= Isp aan 
beg van Ie ry gevorm), 2ks, Idsl in die
selfde ks (= 1 vermeer aan einde van ry 
gevorm), 6ks, draai. 
21.' ry: lib in Ie Ib (= 1 vermeer aari beg 
van ry gevorm), 21b in vlg 2ks-sp, lib in 
vlg Ib (= 1 blk gevorm), 2ks, slaan 2ks 
oor, lib in vlg ks (= Isp bokant Isp aan 
einde van ry gevorm), 5ks, draai. 
31.' ry: Slaan Ie Ib oor, lib in vlg Ib (= sp 
bokant sp aan beg van ry gevorm), 2ks, 
slaan 21b oor, lib in vlg Ib (= sp bokant 
blk gevorm), 21b in vlg 2ks-sp, lib in 4e 
van 6 draai-ks (= blk bokant vermeer-sp 
gevorm), 2ks, Idsl in dieselfde plek as 
laaste Ib (= 1 vermeer aan einde van ry 
gevorm), 6ks, draai. 
41.' ry: lib in Ie Ib (1 vermeer aan beg van 
ry gevorm), 21b in vlg sp, lib in vlg Ib (= 
Iblk' bokant vermeer-sp gevorm), 3ks, 
slaan 2 sle oor, Ikb in vlg 51, 3ks, slaan 2. 
ste oor, lib in vlg st. (= 1 laset gevorm), 
2ks, slaan lks oor, lib in 3e van 5 draai
ks, 5ks, draai. 
51.' ry: Slaan Ie lb oor, lib in vlg Ib (= sp 
bokant sp aan beg van ry gevorm), 5ks, 
lib in vlg Ib (= stafie bokant laset ge
vorm), lsp, Iblk, 1 vermeer, 6ks, draai. 
6e tot 111.' ry: Voig diagram. 
12e ry: 1 vermeer, isp, I lasel, lib in elk 
van vlg 31b (= blk bokant blk gevorm), 
lsp, 1 stafie, Ibl~, Isp, 1 stafie, Isp, 5ks, 
draa!. 
131.' tot 34e ry: Volg diagram. 
351.' ry: Volg diagram tot laaste blk voltooi 
is, 1 driesl in dieselfde plek as laaste lb, 
4ks, draai. 
36e ry: Slaan eersle 31b oor, lib in vlg Ib 
(= 1 vermin aan beg van ry gemaak) lIb 
1(' vlg sp, lib in vlg Ib (= blk bokan! sp 
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gevorm), 2sps, I stafie, 1 lasel, en volg 
diagram tot einde van ry. 
371.' ry: Volg diagram tot laaste blk voltooi 
is, slaan vlg 21b oor, Idsl in vlg Ib (= ver
min aan einde van ry gevorm), 4ks, draai. 

Voig diagram tot einde van laaste ry 
(= 69 rye) en knip gare af. 

lWEEDE DEEL: Soos eerste; maak klam 
en speld uil volgens male. 

AFWERKING: Knip n stuk materiaal 
van 37 x 52 em, 1 em is aan aIle kante by
getel vir some. Plaas gehekelde dele in 
posisie, 5005 op illustrasie geloon word, 
speld en ryg vas. Knip materiaal onder
kant gehekelde hoeke tot 1 em vanaf aan
geduide some weg. Vou 0,5 em rondom 
na binnekanl om, verstek hoeke en 
glipsteek vas. Werk daama gehekelde 
versierhoeke aan maleriaal vas. • 
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