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Mini Madeliefje  

 

Deze granny square heet ‘Mini Daisy’, of ‘Mini Madeliefje’. Het is een kleine granny van 10 bij 10 centimeter als je 

hem met het voorgeschreven materiaal maakt. De granny bestaat uit 5 toeren en 2 kleuren naast de hoofdkleur. 

Je maakt in totaal vier van deze vierkanten, in verschillende kleurencombinaties. 

Toer 1: Maak met kleur C (D, E, A) 4 lossen, halve vaste in de eerste losse om een ring te vormen. 1 
losse, 8 vasten in de ring, halve vaste in beginvaste. Hecht af. (8 vasten).  

 

Toer 2: Hecht kleur D (E, A, B) aan met een halve vaste in een willekeurige steek. (3 lossen, CL2) in de 
dezelfde steek, (3 lossen, CL3 in volgende steek) x 7. 3 lossen, halve vaste in derde beginlosse. Hecht 
af. (8 CL3, 8 3-lossenruimtes).  



 

Toer 3: Hecht de hoofdkleur aan met vaste in een willekeurige 3-lossenruimte. (Reliëfvaste om de 
bovenkant van CL3, 2 vasten in 3-lossenruimte) x 8, allerlaatste vaste overslaan. Halve vaste in 
beginsteek. (24 steken).  

 

Toer 4: 2 lossen (telt als half stokje), [(stokje, losse, stokje) in volgende steek voor hoek, halfstokje in 
volgende steek, vaste in volgende 3 steken, half stokje in volgende steek] x 4, laatste halfstokje 
overslaan. Halve vaste in tweede beginlosse. (32 steken).  

 

Toer 5: 2 lossen, half stokje in elke steek, met (2 halvestokjes, 1 losse, 2 halvestokjes) voor de 
hoeken. Hecht af. (48 steken).   

 

 

Copyright 2013, 2016 Julie Yeager Designs 

Please do not post this pattern on the internet, even if it was obtained as a “free pattern.”  Post the link to my website - 

http://julieyeagerdesigns.com, or my Ravelry store - where you can see all my patterns - http://www.ravelry.com/stores/Julie-yeager-

designs.  Contact me via e-mail at julieyeagerdesigns@gmail.com.  

 

Nederlandse vertaling door Een Mooi Gebaar, www.eenmooigebaar.nl 

mailto:julieyeagerdesigns@gmail.com

