
 

Beschrijving: 

Begin met kleur voor bloem 

10 l, vorm tot een ring met een hv 

Toer 1: 3 l (= st), 23 st in de ring, sluit met hv in 3e l 

Toer 2: 5 l, sla 2 st over, v in volgende st *4 l, sla 2 st over, v in volgende steek*. *tot* nog 6x, 

sluit met hv in 1e l 

Toer 3: In eerste lossen ruimte: hv, 3 l (= st), 1 st, 2 l, 2 st. In volgende 7 lossen ruimtes: 1 l, 2 st, 

2 l, 2 st. 1 l, sluit af met hv in 3e l 

Toer 4: hv in 1e st. In 1e lossen ruimte: hv, 3 l (= st), 6 st. v in volgende losse ruimte. *7 st in 

lossen ruimte, v in volgende lossen ruimte*. *tot* nog 6x, sluit met hv in 3e losse 

Verander van kleur 

Toer 5: Hecht aan in het midden van een blaadje, 5 l. *hst in v tussen blaadjes, 4 l, v op volgend 

blaadje, 4 l* *tot* nog 6x, sluit met hv in midden1e blaadje 

Toer 6: In eerst lossen ruimte: hv, 2 l (= hst), 3 hst. 1 l. 4 hst in volgende lossen ruimte. 1 l. 

*1 hst, 2 st, 2 dst in volgende lossen ruimte. 2 l. 2 dst, 2 st, 1 hst in de volgende lossen ruimte. 1 l. 

4 hst in volgende lossen ruimte. 1 l. 4 hst in volgende lossen ruimte. 1 l.* *tot* nog 2x. 1 hst, 2 st, 

2 dst in volgende lossen ruimte. 2 l. 2 dst, 2 st, 1 hst in de volgende lossen ruimte. 1 l.  

Sluit af met hv in 2e l. 

Toer 7: 2 l (= hst), hst in volgende 2 st, st overslaan, st in ruimte. *st overslaan, hst in volgende 

3 st, st in ruimte, hst in volgende 4 st, st overslaan, 2 st, 2 l, 2 st in de hoek, st overslaan, hst in 

volgende 4 st, st in ruimte, hst in volgende 3 st, st overslaan, st in ruimte* *tot* nog 2x 

st overslaan, hst in volgende 3 st, st in ruimte, hst in volgende 4 st, st overslaan, 2 st, 2 l, 2 st in 

de hoek, st overslaan, hst in volgende 4 st, st in ruimte. Sluit af met hv in 2e l. Afhechten. 
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Patroon Maybelle Flower vond ik hier: 

 http://6ichthusfish.typepad.com/6ichthusfish/2010/05/maybelle-crochet-flower-free-pattern.html 

Patroon gemaakt tot granny vond ik hier: 

http://myrosevalley.blogspot.nl/2013/06/maybelle-square-crochet-pattern.html 
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