
The Butterfly Effect Part 6

Diep beneden en hoog in de lucht reisden ze naar heinde en verre maar maakten 
nooit een geluid. De wind zou hun drager zijn en hen op weg helpen, sommigen 
vlogen in de donkerste nacht en anderen alleen overdag. 

toer 40 (G) - begin in een willekeurige hoek
In deze toer ga je omhoog en omlaag, springend tussen verschillende 

toeren. Vanaf de top ga je lossen haken waarmee je helemaal naar toer 33 
‘afdaalt’. Beginnend vanaf de top van toer 39 (stk-koppels) haak je aan in de 
niet gehaakte stn van toer 38 (er zijn 19x2 van deze plaatsen aan iedere zijde), 
daarna ga je omlaag naar toer 36 en tenslotte naar toer 33. Hierna doe je 
dezelfde klim, maar nu omhoog. Dit wordt diagonaal gedaan, dus je zult een 
heleboel stn gaan overslaan. Kijk dus goed naar de foto’s en volg de 
instructies nauwkeurig. 

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

volgende 3 stn, hstk in de volgende 3 stn, v, 3 l, v in de 1e niet gehaakte Rva 

van toer 38, 4 l, Rvv om het 2e Rhstka van toer 36, 6 l, v in de hoek-lossenboog 

van toer 33, 6 l, Rvv om het 8e Rhstka van toer 36, 4 l, v in de 5e niet gehaakte 
Rva van toer 38, 3 l, 

v tussen het 5e ”stk-koppel”, (2stkCL, 1 l, 2stkCL, 1 l, 2stkCL) in de 
volgende niet gehaakte Rva van toer 38, v tussen het volgende stk-koppel, 3 l, 

v in de volgende niet gehaakte Rva van toer 38, 4 l, Rvv om het 19e Rhstka 
van toer 36, 16 l, Vv om stn van toer 33/32/30 oftewel door de kleine mini 

cocon net voor de vlindervleugel stekend, 16 l, Rvv om het 40e Rhstka van 

toer 36, 4 l, v in de 16e niet gehaakte Rva van toer 38, 3 l,

v tussen het 16e stk-koppel, (2stkCL, 1 l, 2stkCL, 1 l, 2stkCL) in de 
volgende niet gehaakte Rva van toer 38, v tussen het volgende stk-koppel, 3 l, 
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v in de volgende niet gehaakte Rva van toer 38 <no.18>, 4 l, Rvv om het 53e 
Rhstka van toer 36, 11 l, Rvv om de 3stksamen van toer 33, 14 l, v om het 
laatste Rhstka voor de 3 l in het midden van toer 39, (2stkCL, 1 l, 2stkCL, 2 l, 
2stkCL, 1 l, 2stkCL) in 3l-b, sla de verborgen st over, v om de volgende st,

14 l, Rvv om de 3stksamen van toer 33, 11 l, Rvv om het 8e Rhstka van 

toer 36, 4 l, v in de 2e niet gehaakte Rva van toer 38, 3 l, v tussen het 2e stk-
koppel, (2stkCL, 1 l, 2stkCL, 1 l, 2stkCL) in de volgende niet gehaakte Rva van 
toer 38, v tussen het volgende stk-koppel, 3 l, v in de volgende niet gehaakte 

Rva van toer 38 (no.4), 4 l, Rvv om het 21e Rhstka van toer 36, 16 l, Vv om stn 
van toer 33/32/30 oftewel door de kleine mini cocon net voor de 

vlindervleugel stekend, 16 l, Rvv om het 42e Rhstka van toer 36, 4 l, v in de 

13e niet gehaakte Rva van toer 38, 3 l, v tussen het 13e stk-koppel, (2stkCL, 1 l, 
2stkCL, 1 l, 2stkCL) in de volgende niet gehaakte Rva van toer 38, 

v tussen het volgende stk-koppel, 3 l, v in de volgende niet gehaakte Rva 

van toer 38 (no.15), 4 l, Rvv om het 53e Rhstka van toer 36, 6 l, v in de hoek-
lossenboog van toer 33, 6 l, Rvv om het één na laatste Rhstka van toer 36 (no.
59), 4 l, v in de laatste niet gehaakte Rva van toer 38, 3 l, v in het laatste stk 
van toer 39, hstk in de volgende 3 stn, stk in de volgende 3 stn, Rstkv in de 
volgende 2 stn; herh van * tot eind  

per zijde - 8 stk, 4 dstk, 10 3l-b, 4 Rstkv, 6 
hstk, 24 v, 12 Rvv,
10 4l-b, 4 6l-b, 4 16l-b, 2 Vv, 16 2stkCL, 10 1l-b, 2 11l-b, 2 4l-b, 1 2l-b

toer 41 (F) - begin in de tweede v gemaakt in de hoek-lossenboog van toer 33
In deze toer ga je niet in de hoeken haken maar haak je omhoog en omlaag langs de 
ranken die je in de vorige toer maakte.

*v, (7 v, stk) in 6l-b, Rstkv om Rvv, (hstk, 4 v, picot2b) in 4l-b, Rvv om v, 3 
v in 3l-b, v oversl, Rhstkv om CL, (2 stk, dstk) in 1l-b, Rdstkv om CL, (dstk, 2 
stk) in 1l-b, Rhstkv om CL, v oversl, 3 v in 3 l, Rvv om v, (4 v, hstk) in 4 l, 
Rstkv om Rvv, 
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(stk, picot2b, hstk, 3 v, hstk, stk, picot2b⭐ hv geplaatst in de 26e st van 
toer 35⭐, stk, hstk, 8 v, hstk om de l EN de niet gehaakte l aan de achterkant 
van je werk van toer 32, stk, picot2b, 2 stk, hstk, 6 v) in 16l-b, Rvv om Vv,

(3 v, 2 stk, picot2b, stk, hstk, v -geplaatst aan de achterkant van je werk in de 

3e stn van toer 32&31 - het eerste hstk van de vlindervleugel en om de l- 7 v, hstk, 2 

stk, picot2b⭐ hv geplaatst in de 35e st van toer 35⭐, stk, hstk, 2 stk, dstk, 

picot2b⭐ hv geplaatst tussen het 13e stk-koppel van toer 39⭐, dstk, stk, hstk) 
in 16l-b, Rvv om Rvv,

(5 v, picot2b) in 4l-b, Rvv om v, 3 v in 3l-b, v oversl, Rhstkv om CL, (2 stk, 
dstk) in 1l-b, Rdstkv om CL, (dstk, 2 stk) in 1l-b, Rhstkv om CL, v oversl,

3 v in 3l-b, Rvv om v, (stk, picot2b, 2 stk, hstk, v) in 4l-b, Rvv om Rvv, (8 
hstk, 6 v) in 11l-b, Rvv om Rvv, 

(6 v, 2 hstk, hstk om l EN in het 3e hstk vanaf de top van de 11 l, hstk, v in 

de 57e st van toer 35 en om de l, 3 hstk, hstk in de l EN in het 2e Rhstka van 
toer 39, 2 hstk) in 14l-b, v oversl,

Rhstkv om CL, 2 stk in 1l-b, Rstkv om CL, (2 stk, dstk, 1 l, dstk, 2 stk) in 
2l-b, Rstkv om CL, 2 stk in 1l-b, Rhstkv om CL, v oversl,

(2 hstk, hstk in de l EN in het 4e Rhstka van toer 39, 3 hstk, v in de 4e st van 
toer 35 en om de l, 4 hstk, 6 v) in 14l-b, Rvv om Rvv, (6 v, 5 hstk, hv om de 

steel van het 7e hstk 14 l -dat is de st na de v gemaakt in toer 35 en in de l-, 3 hstk) 
in 11l-b, Rvv om v, (v, hstk, 2 stk, picot2b, stk) in 4l-b, Rvv om v, 3 v in 3l-b, v 
oversl,

Rhstkv om CL, (2 stk, dstk) in 1l-b, Rdstkv om CL, (dstk, 2 stk) in 1l-b, 
Rhstkv om CL, v oversl, 3 v in 3l-b, Rvv om v, picot2b, 5 v in 4l-b, Rvv om 
Rvv, 

(hstk, stk, dstk, picot2b⭐ hv geplaatst tussen het 6e stk-koppel van toer 

39⭐, dstk, 2 stk, hstk, stk, picot2b⭐ hv geplaatst in de 26e st van toer 35⭐, 2 

stk, hstk, 7 v, v -geplaatst aan de achterkant van je werk in de 3e stn van toer 32&31 
- het eerste stk in het midden van de vlindervleugel en om de l- hstk, stk, picot2b, 2 
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stk, 3 v) in 16l-b, Rvv om Vv,
(6 v, hstk, 2 stk, picot2b, stk, hstk om de l EN de niet gehaakte l aan de 

achterkant van je werk van toer 32, 8 v, hstk, stk, picot2b⭐ hv geplaatst in de 

35e st van toer 35⭐, stk, hstk, 3 v, hstk, picot2b, 2 stk) in 16l-b, Rstkv om Rvv, 
(hstk, 4 v) in 4l-b, Rvv om v, 3 v in 3l-b, v oversl, Rhstkv om CL, (2 stk, dstk) in 
1l-b, Rdstkv om CL, (dstk, 2 stk) in 1l-b, Rhstkv om CL, v oversl, 

3 v in 3l-b, Rvv om v, (picot2b, 4 v, hstk) in 4l-b, Rstkv om Rvv, (stk, 7 v) 
in 6l-b, v in v, 1 l; herh van * tot eind

per zijde - 153 v, 62 stk, 5 Rstkv, 60 hstk, 
18 picot2b, 16 Rvv, 10 Rhstkv, 13 dstk, 5 hv, 3 Rdstkv, 2 1l-b

toer 42 (B) -  begin in een willekeurige hoek van toer 40
*(2 hstk, stk, 2 l, stk, 2 hstk), hstk in de volgende 12 stn, nu haak je verder 

langs de zijde in the stn van toer 39:
stk in de volgende 13 stn, beginnend in de 1l-b, let erop dat je in iedere steek 

haakt en om de 1l-b, 5 l, 5 stn oversl, dat zijn 2 stk-koppels en 1l-b, stk in de 
volgende 28 stn, 5 l, 5 stn oversl, stk in de volgende 6 stn, 12 l, 8 stn incl the 
lossenboog oversl, stk in de volgende 6 stn, 5 l, 5 stn oversl, stk in de volgende 
28 stn, 5 l, 5 stn oversl, stk in de volgende 13 stn, nu in toer 40 verder haken, hstk 
in de volgende 12 stn; herh van * tot eind

per zijde - 28 hstk, 96 stk, 1 2l-b, 4 5l-b, 1 
12l-b

toer 43 (A) - begin in een willekeurige hoek 
*(2 hstk, 1 l, 2 hstk), [stk, Rstka om dezelfde st] x 3, stk in de volgende 9 

stn, hstk in de volgende 3 stn, stk in de volgende 13 stn, 5 l, 5 l oversl, stk in de 
volgende 28 stn, 5 l, 5 l oversl, stk in de volgende 6 stn, 5 l, v om de 
lossenboog van toer 41 en 12 l van toer 42, 1 l, v om de lossenboog van toer 41 
en de 12 l van toer 42, 5 l, stk in de volgende 6 stn, 5 l, 5 l oversl, stk in de 
volgende 28 stn, 5 l, 5 l oversl, stk in de volgende 13 stn, hstk in de volgende 3 
stn, stk in de volgende 9 stn, [stk, Rstka om dezelfde st] x 3; herh van * tot eind

per zijde - 10 hstk, 2 1l-b, 118 stk, 6 Rstka, 
6 5l-b, 2 v
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toer 44 (C) - begin in een willekeurige hoek - in deze toer ga je haken in de niet 
gehaakte stn en kettingen van toer 40 en om de hoek, om zo cocons in de hoeken te 
gaan maken 

(2 stk, 3 dstk, 2 stk), Rstkv om 2 stn, Rstkv in de volgende 6 stn, 6 
2stksamen, spring naar beneden naar de lossenboog in toer 40, (dstk, 2 stk), Rstka 
om Rvv, 5 stk in de lossenboog, Rstka om Rvv, 6 stk in de volgende 
lossenboog, 2dstksamen in beide lossenkettingen zodat je opklimt terug naar 
de hoek, 6 stk in de lossenboog, Rstka om Rvv, 5 stk in de volgende 
lossenboog, Rstka om Rvv, (2 stk, dstk) in de volgende lossenboog, weer 
omhoog springend naar toer 43 begin in het hstk dat teruggaat naar de hoek, 6 
2stksamen, Rstkv in de volgende 6 stn, Rstkv om 2 stn, 

Knip de draad door, hecht af en herh voor de resterende drie hoeken.     

per cocon - 30 stk, 5 dstk, 14 Rstkv, 12 
2stksamen, 4 Rstka,
1 2dstksamen

toer 45 (G) - begin in de eerste 2stksamen aan de rechterkant van een grote cocon 
voor een willekeurige hoek

*[(hstk, stk, picot2b), (stk, hstk), (v, hstk)] x 4, hstk, 2stksamen in de 
volgende 2 stn, 3dstksamen in de volgende 3 stn, 2stksamen in de volgende 2 
stn, [(hstk, stk, picot2b), (stk, hstk), (v, hstk)] x 4, (hstk, stk, picot2b), (stk, 
hstk), hstk in de volgende 10 stn, stk in de volgende 4 stn, 4stksamen in de 
volgende 4 stn, stk in de volgende 4 stn, hstk in de volgende 10 stn, het hstk 
van toer 45 en de hv in het stk van toer 45 oversl,

Nu ga je haken in toer 43 tot je bij de volgende cocon-hoek aankomt, beginnend 

in de laatste st voor de net gemaakte cocon - de 2e, 3e and 4e keer ga je over de cocon 
Rhstka en plaats de volgende st in de niet gehaakte st daarachter (dat is een stk). 

v, 10 l, Rva om ieder van de 2 hoek-dstk van toer 40 maar om de kop van 
de st en niet om de steel van de st, 10 l, v in de eerste niet gehaakte st in toer 
43 (dat is een stk), 
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Rhstka in de volgende 12 stn, 2 l, hstk om beide l, 2 l, Rhstka in de 
volgende 28 stn, 2 l, hstk om beide l, 2 l, Rhstka in 6 stn, 2 l, hstk om beide l, 2 
l, (hstk, 1 l, hstk) in 1l-b, 2 l, hstk om beide l, 2 l, Rhstka in de volgende 6 stn, 2 
l, hstk om beide l, 2 l, Rhstka in de volgende 28 stn, 2 l, hstk om beide l, 2 l, 
Rhstka in de volgende 12 stn, st oversl; herh van * tot eind  

per zijde - 55 hstk, 26 stk, 9 picot2b, 10 v, 2 
2stksamen,
1 3dstksamen, 1 4stksamen, 1 hv, 2 10l-b, 2 Rva, 92 Rhstka, 10 2l-b, 1 1l-bSistersInStitch


