
In Bloom CAL # 3 

In deel 3 gebruik je haaknaald nummer 3 en 3.5.
Na elk toer nummer vind je het nummer van de kleur (1-7) die je voor die toer moet
gebruiken. Zie de kleur/garentabel.

Je gaat nu 8 aparte bloembladen maken. Een in het midden van elke zijkant, en een op 
elk hoekje. Gebruik hiervoor haaknaald nummer 3.5.

Bloemblad aan de zijkant:

1e toer (1)

Staande v in de 10e 1-l-ruimte aan de zijkant. Sla 1 1-l-ruimte over, 10 st in de volgende 
1-l-ruimte, sla 1 1-l-ruimte over, 1 v in de volgende 1-l-ruimte. Knip het draad af.
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2e toer (2)

Staande v in de 9e 1-l-ruimte aan de zijkant. a.rel.st in de volgende 5 st. 3 st TUSSEN st 
nr 5 en 6. a.rel.st in de volgende 5 st. 1 v in de volgende 1-l-ruimte. Knip het draad af.

3e toer (1)

Staande v in de 8e 1-l-ruimte aan de zijkant. (2 st in het volgende st, 1 st in het volgende 
st)x3. 3 st in het volgende st. (1 st in het volgende st, 2 st in het volgende st)x3 1 v in de 
volgende 1-l-ruimte. Knip het draad af.
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4e toer (3)

Staande v in de 7e -l-ruimte aan de zijkant. a.rel.st in de volgende 10 st. 2 st + picot + 1 st in 
het volgende st. a.rel.st in de volgende 10 st. 1 v in de volgende 1-l-ruimte. Knip het draad af.

Bloemblad in het hoekje:

1e toer (1)

Staande v in de laatste 1-l-ruimte van de zijkant (nr 23), 8 st in de 2-l-ruimte van het 
hoekje, 1 v in de 1e 1-l-ruimte van de volgende zijkant. Knip het draad af.
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2e toer (2)

Staande v in de 22e 1-l-ruimte van de zijkant. 1 a.rel.st in de volgende 4 st. 3 st TUSSEN st 
nr 4 en 5. 1 a.rel.st in de volgende 4 st. 1 v in de 2e 1-l-ruimte van de volgende zijkant. Knip 
het draad af.

3e toer (1)

Staande v in de 21e 1-l-ruimte van de zijkant. 3 st in het volgende st. (1 st in het volgende 
st, 2 st in het volgende st)x2 3 st in het volgende st. (2 st in het volgende st, 1 st in het 
volgende st)x2 3 st in het volgende st. 1 v in de 3e 1-l-ruimte in de volgende zijkant. Knip 
het draad af.
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4e toer (3)

Staande v in de 20e 1-l-ruimte van de zijkant. 1 a.rel.st in de volgende 10 v. 2 st + picot + 
1 st in het volgende st. 1 a.rel.st in de volgende 10 st. v in de 4e 1-l-ruimte van de 
volgende zijkant. Knip het draad af en werk alle draadjes weg.
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Je werkt nou de rest van de toeren verder met haaknaald nr. 3. Deze toeren worden 
ACHTER de net gemaakte bloemblaadjes gemaakt. Haak rij 24-27 niet te strak.

24e toer (3)

Hv in de 5e 1-l-ruimte aan een van de zijkanten. 2 l. 1 v in de volgende 1-l-ruimte.
((* 1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte aan de linkerkant van de v van het bloemblad in 
DEZELFDE 1-l-ruimte.)x4
1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte, 3 l, sla een 1-l-ruimte over (het midden van het 
bloemblad), 1 v in de volgende 1-l-ruimte.
(1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte aan de rechterkant van de v van het bloemblad in 
DEZELFDE 1-l-ruimte.)x4
(1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte)x2
(1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte aan de linkerkant van de v van het bloemblad in 
DEZELFDE 1-l-ruimte.)x4
6 l, 1 v in de 1e 1-l-ruimte van de volgende zijkant, aan de rechterkant van de v van het 
bloemblad in DEZELFDE 1-l-ruimte.
(1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte aan de rechterkant van de v van het bloemblad in 
DEZELFDE 1-l-ruimte)x3*
(1 l, 1  in de volgende 1-l-ruimte)x2 ))3x

Herhaal *-*. 1 l, hv in de eerste l.

[20 1-l-ruimtes en 1 3-l-ruimte per zijkant en 6 l per hoekje]
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25e toer (3)

Hv naar de volgende 1-l-ruimte, 2 l.
(1 v in de volgende 1-l-ruimte, 1 l)x5
*((1 v + 1 l +1 v in de volgende 3-l-ruimte. (1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte)x10
1 l, 1 v + 1 l + 1 v + 2 l +1 v + 1 l + 1 v in de volgende 6-l-hoek.*
(1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte)x10. 1 l.))x3

Herhaal *-*. (1 l, 1 v in de volgende 1-l-ruimte)x4 1 l, hv in de 1e l. Knip het draad af.
[25 1-l-ruimtes per kant en 1 v + 2 l + 1 v per hoekje]
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26e toer (2)

Herhaal de 18e toer. Knip het draad af.
[26 1-l-ruimtes per kant en 1 v + 2 l + 1 v per hoekje] 

27e toer (1)

Herhaal de 18e toer. Knip het draad af.
[27 1-l-ruimtes per kant en 1 v + 2 l + 1 v per hoekje] 
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