
The Butterfly Effect Part 2

Verstrooid door de wind en sporen achterlatend over heel het land kwam een 

aantal van hen hoog in de bergen terecht, en anderen spoelden aan in het zand. 

Hun enige echte doel, hoewel verborgen, was helder stralen. Eenmaal herenigd, 

zouden ze vreugde verspreiden en het leven een andere betekenis geven.

toer 18 (A) - begin in a 5l-b voor een hoek (in deze toer ga je haken in de picots van 

toer 16 en in de lossenbogen aan de achterkant, dus zorg ervoor dat je ze door de in 

toer 17 gemaakte ruimtes ervoor heen duwt)

*7 stk in 5l-b, 3 l, 7 stk in 5l-b, 2 l, v in 1e picot3a, [1 l, v in de volgende 

picot3a] x 2, 2 l, v in picot6a, 2 l, v in picot3a, [1 l, v in picot3a] x 2, 1 l, (2 stk, 2 

dstk) in 3l-b achter het middelste bladerdeel, 1 l, ^v^

^Je plaatst deze v in de picot van toer 13 (kleur C) door de l-b in het middelste 

blad. Je steekt van achteren in in de ruimte in het blad, neemt de picot vanaf 

de voorkant op en haakt de v. De picot wordt nu omhooggetrokken naar het 

blad. Het kan handiger zijn de picot door de l-b te halen om het af te maken; 

de picot zal ook dan nog steeds teruggaan naar de goede kant als je 

verdergaat.^ 

1 l, (2 dstk, 2 stk) in de volgende 3l-b achter het middelste bladerdeel, [1 l, v in 

picot3a] x 3, 2 l, v in picot6a, 2 l, [v in picot3a, 1 l] x 2, v in picot3a, 2 l; herh 

van * tot eind   
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per zijde - 4 dstk, 18 stk, 15 v, 1 3l-b, 6 2l-b, 12 1l-b 

toer 19 (B) - begin in een willekeurige hoek

*(2 v, 2 l, 2 v), v in de volgende 7 stn, v in de l-b, 

In dit bloemdeel haak je in de v bovenop de picot en in de l-b achter de picot van 

toer 17 en sla je de l-b tussen de v over:

[v, stk in l-b] x 3, 2 l oversl, in de v bovenop de picot6a haak je: (v, (stk, 2 l, 

stk) in l-b achter, v), 2 l oversl, [stk in l-b, v] x 3,  

Na het bloemdeel haak je weer in toer 18, beginnend in de l-b

v, v in de volgende 4 stn, v in l-b, (v, 2 l, v) in de v die de picot oppakt, v 

in l-b, v in de volgende 4 stn, v in l-b,

Als het goed is, ben je nu bij het bloemknopdeel aangekomen:

[v, stk in l-b] x 3, 2 l oversl, (v, (stk, 2 l, stk) in l-b achter, v) in de v 

bovenop de picot6a, 2 l oversl, [stk in l-b, v] x 3, v in l-b, v in de volgende 7 

stn; herh van * tot eind

per zijde - 50 v, 16 stk, 4 2l-b

toer 20 (E) - begin in een willekeurige hoek

*(3 stk, 2 l, 3 stk), 2 stn oversl, Rstka in de volgende 6 stn, Rhstka, Rva, 2 l, 

8 stn oversl, (2stkCL, 2 l, 2stkCL) in 2l-b, 2 l, 8 stn oversl, Rva in de volgende 7 

stn, (v, 2 l, v) in 2l-b, Rva in de volgende 7 stn, 1 l en keer je werk
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Aan de verkeerde kant

v in de volgende 5 stn, hv in de volgende 2 stn, 1 st oversl, hv in 2 l, 1 l, 1 

st oversl, hv in de volgende 2 stn, v in de volgende 5 stn, 1 l en keer je werk 

weer

Aan de goede kant

hstk, stk, 2 stk, hstk, v, 2 hv oversl, (3 stk, 2 l, 3 stk) om 2l-b van het begin 

van toer 20, 2 hv oversl, v, hstk, 2stk, stk, (hstk, hv), hv onder en om de laatste 

Rva om deze op hetzelfde niveau te krijgen als aan de andere kant, 2 l, 

8 stn oversl, (2stkCL, 2 l, 2stkCL) in 2l-b, 2 l, 8 stn oversl, Rva, Rhstka, 

Rstka in de volgende 6 stn, 2 stn oversl; herh van * tot eind 

per zijde - 4 2stkCL, 8 2l-b, 18 stk, 4 hstk, 2 v, 12 Rstka, 2 Rhstka, 

2 Rva (alleen de steken bovenop tellend)

toer 21 (D) - begin in een willekeurige 2l-b hoek

*(stk, dstk, 2 l, dstk, stk), Rstka in de volgende 3 stn, Rhstka in de 

volgende 7 stn, Rva, 3 v in 2l-b, Rvv om CL, (v, 2 l, v) in l-b, Rvv om CL, 3 v in 

de 2l-b, 

Rva in de volgende 5 stn beginnend in het hstk, st oversl, Rdstkv om 2l-b van 

toer 17, Rva in de volgende 3 stn, (v, stk, 2 l, stk, v) in l-b, Rva in de volgende 3 

stn, Rdstkv om de in kleur F gehaakte 2l-b van toer 17, st oversl, Rva in de 

volgende 5 stn, 

3 v in 2l-b, Rvv om CL, (v, 2 l, v) in l-b, Rvv om CL, 3 v in de 2l-b, Rva, Rhstka 
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in de volgende 7 stn, Rstka in de volgende 3 stn; herh van * tot eind

per zijde - 18 v, 4 stk, 2 dstk, 6 Rstka, 14 Rhstka, 18 Rva, 2 

Rdstkv,

4 Rvv, 4 2l-b 

toer 22 (A) - begin in een willekeurige 2l-b hoek -in deze toer ga je lossen haken en 

haak je alleen in de lossenbogen van de vorige toer, behalve op één plaats vlak voor en 

na het midden-

*(2stkCL, 1 l, 2stkCL, 2 l, 2stkCL, 1 l, 2stkCL), 9 l, 2stkCL in de 2l-b van 

toer 20 oppakkend van onder de in toer 21 gehaakte 2l-b erboven, 1 l, (2stkCL, 

2 l, 2stkCL) in de 2l-b van toer 21, 1 l, 2stkCL wederom voor de 2l-b van toer 

20, 3 l, 

(2stkCL, 1 l, 2stkCL) om Rdstkv, 1 l, (2stkCL, 1 l, 2stkCL, 2 l, 2stkCL, 1 l, 

2stkCL) in 2l-b, 1 l, (2stkCL, 1 l, 2stkCL) om de st na de Rdstkv, 3 l, 2stkCL in 

de 2l-b van toer 20 oppakkend van onder de in toer 21 gehaakte 2l-b erboven, 

1 l, (2stkCL, 2 l, 2stkCL) in de 2l-b van toer 21, 1 l, 2stkCL wederom voor de 2l-

b van toer 20, 9 l; herh van * tot eind

per zijde - 20 2stkCL, 4 2l-b, 12 1l-b, 2 9l-b, 2 3l-b 

toer 23 (C) - begin in een willekeurige hoek

*(2 stk, dstk, 2 l, dstk, 2 stk), Rstkv om CL, stk in l-b, Rstkv om CL, 13 

hstk in 9l-b, 4 l,

^^Je gaat nu omhoog en om de bovenop elkaar liggende clusters haken. Om 

op de juiste plaats te beginnen bevestig je de 4 l met een hv - en nu wordt het 
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een beetje ingewikkeld - je moet deze 4 l plaatsen in de v van toer 18 geplaatst 

in de picot6a van toer 16, en je bereikt deze vanaf de voorkant van je werk 

maar komend vanachter de l-b die op dezelfde plaats geplaatst is. Wanneer je 

de hv hebt gehaakt, haak je 2 l, 2 stk om de 2l-b van toer 19 EN de net 

gehaakte 4 l.

Nu klim je omhoog langs de rechterkant van de CLs door 3 stk te haken in het 

rechter-stk van het CL van toer 20 EN in de 4 l, stk wederom in het rechter-stk 

van het CL van toer 20 EN in de 9 l, Rstkv om CL van toer 22, stk in 1 l, Rstkv 

om CL, (3 stk, dstk, 1 l, dstk, 3 stk) in 2l-b, Rstkv om CL, stk in 1 l, Rstkv om 

CL

6 hstk om 3 l,

De hstk in de lossen zullen gaan krullen, maar dat is juist de 

bedoeling!

[Rhstkv om CL, hstk in l] x 3, Rhstkv om CL, (2 hstk, 1 l, 2 hstk) in 2l-b, 

[Rhstkv om CL, hstk in l] x 3, Rhstkv om CL, 6 hstk om 3 l, 4 l,

    Bevestig de 4 l zoals hierboven ^^ omschreven en 2 l, 

2 stk om de 2l-b van toer 19 EN de net gehaakte 4 l,

Nu klim je omhoog langs de rechterkant van de CLs door 3 stk te haken in het 

rechter-stk van het CL van toer 20 EN in de 4l-b, stk wederom in het rechter-
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stk van  het CL van toer 20 EN in de 3 l van toer 22, Rstkv om CL van toer 22, 

stk in 1 l, Rstkv om CL, (3 stk, dstk, 1 l, dstk, 3 stk) in 2l-b, Rstkv om CL, stk in 

1 l, Rstkv om CL, 13 hstk om 9l-b, Rstkv om CL, stk om l, Rstkv om CL; herh 

van * tot eind

per zijde - 6 dstk, 34 stk, 48 hstk, 2 hv, 12 Rstkv, 8 Rhstkv, 2 

4 l,

3 2 l, 3 1 l   

toer 24 (D) - begin in een willekeurige hoek 

*(2 hstk, 2 l, 2 hstk), Rva in de volgende 6 stn, Rstka in de volgende 6 stn, 

v in de volgende 4 stn, v in de volgende st EN in 11e st van toer 21 er direct 

onder, waarbij je eerst door de st van toer 21 steekt, v in de volgende 2 stn, v 

in 4 l, v in toer 21 aan de achterkant van je werk, in de st vlak voor de CL-stn 

van toer 22, v in de st direct na de CL-stn in diezelfde toer, 

Nu spring je omhoog naar de 6hstk l-b voor het midden van de zijde

Rva, Rhstka, Rstka in de volgende 3 stn, Rhstka, Rva in de volgende 9 

stn, (v, 2 l, v) in l-b, Rva in de volgende 9 stn, Rhstka, Rstka in de volgende 3 

stn, Rhstka, Rva, v in de st voor de CL-stn in toer 22, v in de st direct na de 

CL-stn in diezelfde toer, 

Nu spring je terug omhoog naar toer 23 en begin je in de 1e van de 13 hstk 

in de 9l-b
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v in de volgende 2 stn, v in de 11e st vanaf de hoek in toer 21 EN in de 

volgende st in toer 23, v in de volgende 4 stn, Rstka in de volgende 6 stn, Rva 

in de volgende 6 stn; herh van * tot eind

per zijde - 4 hstk, 32 Rva, 4 Rhstka, 18 Rstka, 21 v, 2 2 l
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