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T168-169. Kleur D. 1 keerl, vasten naald 3,5 (288)  
T170. Kleur A. 1 keerl, vasten (288)  
T171. 3l, 287 st. (288) 
Filmpje parelsteek https://youtu.be/FigoMk0lXeE 
T172. 1 keerl, 2v, 1drstv om 4e v van toer 170, *3v, 1  
(niet afgehaakt)drstv  maar haak deze niet af zodat je 
nog 2 lussen om de haaknaald hebt zie foto hieronder, 
om 4e v van toer 170 = zelfde steek als vorige drstv, 1 
(niet afgehaakt)drstv, sla nu 3 steken over van toer 
170, haak dan de steek ook niet af zodat er 3 lussen op 
de haaknaald staan, en sla dan de draad om de naald 
en haak de 3 lussen samen.* herhaal tussen ** de hele 
toer, en eindig met 4v. 
Kijk ook naar de foto hiernaast en de teltekening.   
 

    
 
T173. 3l, 287 st. (288) 
T174. 1 keerl, 4v, 1  (niet afgehaakt) drstv om de 
samengehaakte drstv van toer 172 ,  maar haak 
deze niet af zodat je nog 2 lussen om de 
haaknaald hebt zie foto hieronder, om volgende 
samengehaakte drstv van toer 172 = zelfde steek 
als vorige drstv, haak dan de steek ook niet af 
zodat er 3 lussen op de haaknaald staan, en sla 
dan de draad om de naald en haak de 3 lussen same, 3v, * herhaal tussen ** de hele 
toer, en eindig met 2v. 

  
T175. 3l, 287 st. (288) 
T176. 1 keerl, 2v, 1drstv om de drstv van toer 174, *3v, 1  (niet afgehaakt)drstv  maar 
haak deze niet af zodat je nog 2 lussen om de haaknaald hebt zie foto hieronder, om 
drstv van toer 174 = zelfde steek als vorige drstv, 1 (niet afgehaakt)drstv, om de 
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volgende drstv van toer 174, haak dan de steek ook niet af 
zodat er 3 lussen op de haaknaald staan, en sla dan de draad 
om de naald en haak de 3 lussen samen.* herhaal tussen ** 
de hele toer, en eindig met 4v. 
T177-184. Herhaal de toeren 173 -176. 
T185. 1 keerl, 2 vasten, * 1 rva, is reliefvasten achterlangs 
haken, deze haak je om de rstv van de vorige toer, 3v* 
herhaal tussen ** de hele toer. (288) 
T186-187. Kleur D. 1 keerl, vasten naald 3,5 (288)  
 
https://youtu.be/niOZiL7tsac filmpje golfsteek 
 
T188. Kleur A. (haaknaald 3,5, wordt 
het breder dan haaknaald 3), 2l, 5st, 
hst, v, *l 1 steek overslaan, v, hst, 5st, 
hst, v,* herhaal tussen ** de hele toer.  
T189. Kleur D. 1keerl, *9v, vasten lager 
insteken om de onderliggende losse 
heen, in de vaste van toer 187,* herhaal 
tussen ** de hele toer eindig met 9v. 
T190. 1 keerl, vasten. 
T191. Kleur B. 3l, st, hst, v, l sla 
ondersliggende steek over, *v, hst, 5 st, 
hst, v, l sla ondersliggende steek over,* 
herhaal tussen **, eindig met v, hst, st. 
T192.. 3l, hst, v, l sla ondersliggende steek over, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla 
ondersliggende steek over,* herhaal tussen **, eindig met v, hst, 2st. 
T193. Kleur D. 1keerl, 4v, *vasten lager insteken om de onderliggende losse heen, in 
de vaste van toer 190, 9v* herhaal tussen ** de hele toer eindig met vasten lager 
insteken 3v. 
T194. 1 keerl, vasten. 
T195. Kleur C. 1 keerl, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla ondersliggende steek over,* herhaal 
tussen **, eindig met v, hst,5 st, hst. 
T196. 2l, 5st, hst, v, l 1 steek overslaan, *v, hst, 5st, hst, v,* herhaal tussen ** de hele 
toer. 
197. Kleur D. 1keerl, *9v, vasten lager insteken om de onderliggende losse heen, in 
de vaste van toer 187,* herhaal tussen ** de hele toer eindig met 9v. 
T198. 1 keerl, vasten. 
T199. Kleur B. 3l, st, hst, v, l sla ondersliggende steek over, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla 
ondersliggende steek over,* herhaal tussen **, eindig met v, hst, st. 
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