In Bloom CAL # 8, Laatste toeren en afwerking
In deel 9 gebruik je haaknaald nummer 3.
Na elk toer nummer vind je het nummer van de kleur (1-7) die je voor die toer moet
gebruiken. Zie de kleur/garentabel. In dit deel herhaal je toeren uit deel 2 en 6, dus het is
handig
om die in de buurt te houden.

De grootte van het kussen aanpassen
Alle binnenkussens zijn een verschillende grootte, ook al geven ze dezelfde grootte aan
(45x45). Je kunt de grootte van de kussensloop aanpassen door de 61 en 62 toer te
herhalen of over te slaan. Let daarbij wel op dar de sloop strak hoort aan te voelen als alles
in elkaar is gezet.
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57e toer (2)
Herhaal de 18e toer. Knip het draad af.
[62 1-l-ruimtes per kant en 1 v + 2 l + 1 v per hoekje]
58e toer (1)
Herhaal de 18e toer. Knip het draad af.
[63 1-l-ruimtes per kant en 1 v + 2 l + 1 v per hoekje]
59e toer (4)
Herhaal de 18e toer.
[64 1-l-ruimtes per kant en 1 v + 2 l + 1 v per hoekje]
60e toer (4)
Herhaal de 47e toer.
[133 st per kant en 2 l per hoekje]

Vertaling Vera Kroese

Sla de 61e en 62e toer over als je kussensloop al groot genoeg is.
61e toer (4)
Herhaal de 15e toer.
[135v per kant en 2 l per hoekje]
62e toer (4)
Herhaal de 16e toer. Knip het draad af en werk alle losse draadjes weg.
[139 st per kant en 2 l per hoekje]
Herhaal de 61e en 62 toer als je een grotere sloop nodig hebt.
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Afwerking
Zet in het middeste st van elke kant een
steekmarkeerder.

Je gaat het kussen ongeveer zoals een envelop in elkaar vouwen. Zie fotos.
De steekmarkeerders komen dan in de hoeken van het kussen terecht.

Hier onder staan instructies die uitleggen hoe je je kussen dicht kan maken met een
laatste toer. Als dit te moeilijk voelt kun je hem ook gewoon met een naald en garen dicht
naaien. (kleur 4)
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63e toer (4)
Begin met een hv in een van de st met een markeerder erin. 1 v in elk st tot aan het
volgende 2-l-hoekje. 1 v + 2 l + 1 v in het 2-l-hoekje. 1 v in elk st tot aan het volgende st
met een markeerder erin. hv in het st met de markeerder.

Je gaat nu elke v samen haken met de v die je net voor de markeerder hebt gemaakt.
Zet de haaknaald in het volgende st, sla de draadom en haal hem door de steek, zet de
haaknaald van de rechterkant in de laatste vaste voor de markeerder, sla de draad om en
haal hem door de steek en bijde lussen op de naald heen. Zie fotos hier onder. Herhaal dit tot
aan de volgende 2-l-ruimte.
Video 1 en video 2 laten zien hoe je moet haken als je bij de markeerder aangekomen bent.
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(1 v samen haken met de laatste v in de overeenkomstige zijde in het 2-l-hoekje. Hv in de
1e l van het overeenkomstige 2-l-hoekje. 1 l. 1 v in het 2-l-hoekje. 1 v in elk st tot aan het
laatste st voor het st met de markeerder. hv in het st met de markeerder. Haak nu de v
samen met de v die je voor de markeerder hebt gemaakt, zoals eerder gedaan, tot aan
het volgende 2-l-hoekje)x2.

Wanneer je kussensloop er als een envelop uitziet is het tijd om het binnenkussen er in te
doen en dan verder te haken. Het kan handig zijn om de delen bij elkaar te houden met een
steek markeerder of vijligheidsspeld.

1 v samen gehaakt met de laatste v aan de overeenkomstige zijde in het 2-l-hoekje. Hv in de
1e l van het overeenkomstige 2-l-hoekje. Hv in de vrije l van het 2-l-hoekje (zie foto hier
beneden). 1 v samen gehaakt met de overeenkomstige v in het 2-l-hoekje. Blijv v
samenhaken met de overeenkomstige v tot aan de 1e hv van de toer. Hv in de 1e hv.
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Klaar! Geniet van je mooie kussen!
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