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Zomerse deken 
Deel 11 

T292. Kleur D. 9 v, *1 verlengde vasten 3 
toeren lager insteken, zie foto. 9v,* 
herhaal tussen ** eindig met 8v. 
T293-295. Kleur A. Vasten (288)  
T296. Kleur D. 4 v, *1 verlengde vasten 3 
toeren lager insteken, zie foto. 9v,* 
herhaal tussen ** eindig met 3v. 
T297-299. Kleur C. Vasten (288)  
T300. Kleur D. 9 v, *1 verlengde vasten 3 
toeren lager insteken, zie foto. 9v,* 
herhaal tussen ** eindig met 8v. 
T301-303. Kleur B. Vasten (288)  
T304. Kleur D. 4 v, *1 verlengde vasten 3 toeren lager insteken, zie foto. 9v,* herhaal tussen 
** eindig met 3v. 
T305-307. Kleur A. Vasten (288)  
T308. Kleur D. 9 v, *1 verlengde vasten 3 toeren lager insteken, zie foto. 9v,* herhaal tussen 
** eindig met 8v. 
T309. Vasten (288) 
https://youtu.be/oK27bwq47P0 filmpje mandensteek 
 
T310. Kleur A. 3 keerl (=stokje). stokjes ( totaal 288) 
T311-313 . Haak 2l, 3 reliëf st achter langs, * 4 reliëf st voor langs, 4 reliëf st achter langs,* 
herhaal tussen de **, haak nog 4 reliëf st voor langs.(96) 
T314-316. Haak 2l, 3 reliëf st voor langs, * 4 reliëf st achter langs, 4 reliëf st voor langs,* 
herhaal tussen de **, haak nog 4 reliëf st achter langs.(96)  
T317-319. Haak 2l, 3 reliëf st achter langs, * 4 reliëf st voor langs, 4 reliëf st achter langs,* 
herhaal tussen de **, haak nog 4 reliëf st voor langs.(96) 
T320-322. Haak 2l, 3 reliëf st voor langs, * 4 reliëf st achter langs, 4 reliëf st voor langs,* 
herhaal tussen de **, haak nog 4 reliëf st achter 
langs.(96) 
T323. 1 keerl. Vasten (288) hecht af, en werk alle draden 
weg. 
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