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You Are My Sunshine 
Christine Bumgarner 

Deel 4 

 

Steken en afkortingen 

l losse(n) hv halve vaste 
rst/a reliëfstokje/achter r ruimte(s) 
st stokje s ste(e)k(en) 
hst half stokje dst dubbelstokje 
v vaste omsl omslaan 
ov overslaan  V-steek 
ps puffsteek   
    
 

* * Herhaal de instructies tussen de sterretjes het opgegeven aantal keer. Meestal is dit 
een herhaling voor een hele zijkant en bestaat het uit meerdere instructies.  

( ) Herhaal de instructies tussen de haakjes het opgegeven aantal keer. Dit is een herhaling 
op een lager niveau. 

[ ] Hints en notities om je te helpen staan tussen vierkante haakjes en in een paars, 
schuingedrukt lettertype.  

Speciale steken 

V-steek = om een V-steek te maken, haak je (1 st,1 l,1 st) in de aangegeven s. 

Puffsteek (ps) = (Omsl, steek je haaknaald in de aangegeven s of r, omsl en haal een lange 
lus op) zes keer.  Omslaan en haal door alle 13 lussen op je haaknaald. 1 l om de puffsteek 
te sluiten. 
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Patroonbeschrijving  

 
Toer 32. Hv in 2-l-hoekruimte, 4 l [= 1 hst + 2 l], 1 hst in dezelfde ruimte, * 
rst/a om de volgende 85 s **, (1 hst, 2 l, 1 hst). * Herhaal van * tot * NOG 2 keer 
Herhaal van * tot ** NOG EEN KEER. Hv in 3de l van de 4 beginlossen. 
 
Stekenaantal per zijkant: 85 rst/a, 2 st, 1 2-l-ruimte 
Totale stekenaantal: 340 rst/a, 8 hst, 4 2-l-ruimtes 

 

Toer 33.  Hv in 2-l-hoekruimte, 5 l [= 1 st + 2 l], 1 st in dezelfde ruimte, *st in alle 
87 s **, (1 st, 2 l, 1 st) in hoekr. * Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Herhaal van * 
tot ** NOG EEN KEER. Hv in 3de l van de 5 beginlossen. 

Stekenaantal per zijkant: 89 st, 1 2-l-ruimte        
Totale stekenaantal: 356 st, 4 2-l-ruimtes 

 

Opmerking: Haak halve vasten losjes in Toeren 34-37 

Toer 34.  Hv in 2-l-hoekruimte, 1 l, (hst-1 l-hst) in hoekruimte, *(1 hv in volgende s, 
hst in volgende st) 44 keer, hv in volgende s**, (hst-1 l-hst) in hoekruimte. * 
Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Herhaal van * tot ** NOG EEN KEER. Hv naar 
eerste hst. KEER 

Stekenaantal per zijkant: 46 hst, 45 hv, 1 1-losse-hoekruimte 
Totale stekenaantal: 184 st, 180 hv, 4 1-losse-hoekruimte 
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[Let op: Toer 35-37 het hst maak je in de halve vaste van de vorige toer en de 
halve vaste maak je in het hst. Gebruik een stekenmarkeerder voor de eerste steek 
van toeren 35 en 37 want het kan lastig zijn de eerste steek te vinden als je de 
toer sluit.] 

Toer 35.  Hv in dezelfde s, of 1 l (halve vaste op een halve vaste kan heel vreemd 
zijn) (hst in volgende s, hv in volgende s) 45 keer, (1 hst-1 l-1 hst) in volgende 
hoekruimte, *(hv in volgende s, hst in volgende s) 45 keer, hv in volgende s, (1 hst-1 
l-1 hst) in volgende hoekr. * Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Hv in eerste hv. KEER 
 
Stekenaantal per zijkant: 47 hst, 46 hv, 1 1-l-hoekruimte 
Totale stekenaantal: 188 hst, 184 hv, 4 1-l-hoekruimtes 

Toer 36.  Hv in 2-l-hoekruimte, 1 l, (hst-1 l-hst) in dezelfde ruimte, *(1 hv in 
volgende s, hst in volgende st) 46 keer, hv in volgende s **, (hst-1 l-hst) in 
hoekruimte. * Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Herhaal van * tot ** NOG EEN 
KEER. Hv naar eerste hst. KEER. 

Stekenaantal per zijkant: 48 hst, 47 hv, 1 1-l-hoekruimte 
Totale stekenaantal: 192 hst, 188 hv, 4 1-l-hoekruimtes  

 

Toer 37.  Hv in dezelfde s, (of 1 l) (hst in volgende s, hv in volgende s) 47 keer, (1 
hst-1 l-1 hst) in volgende hoekruimte, *(hv in volgende s, hst in volgende s) 47 keer, 
hv in volgende s, (1 hst-1 l-1 hst) in volgende hoekr. * Herhaal van * tot * NOG 2 
keer. Hv naar eerste hv. KEER 

Stekenaantal per zijkant: 49 hst, 48 hv, 1 1-l-hoekruimte 
Totale stekenaantal: 196 hst, 192 hv, 4 1-l-hoekruimtes 

 

Toer 38.  Hv naar de hoekruimte, 3 l [= 1 st], (1 st, 2 l, 2 st) in dezelfde r, 
*volgende s ov [de verborgen s], st in volgende 5 s, de volgende s ov, (V-steek in 
volgende s, de volgende s ov, st in volgende 3 s, volgende s ov) 2 keer, V-steek in 
volgende s, volgende s ov, st in volgende 55 s, de volgende s ov, (V-steek in volgende 
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s, de volgende s ov, st in volgende 3 s, volgende s ov) 2 keer, V-steek in volgende s, 
volgende s ov, st in volgende 5 s, volgende s ov**, (2 st, 2 l, 2 st) in hoekr. * 
Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Herhaal van * tot ** NOG EEN KEER. Hv in 3de l 
van 3 beginlossen. 

Stekenaantal per zijkant: 81 st, 6 V-steken, 1 2-l-hoekruimte 
Totale stekenaantal: 324 st, 24 V-steken, 4 2-l-hoekruimtes 

 

Toer 39.  Hv naar de hoekruimte, 4 l [= 1 hst + 2 l], hst in dezelfde ruimte, *hst in 
volgende 7 s, 1 l, (ps in V-steek, 1 l, hst in volgende 3 s, 1 l) 2 keer, ps in V-steek, 1 l, 
rst/a in volgende 55 s, 1 l, (ps in V-steek, 1 l, volgende s ov, hst in volgende 3 s, 1 l) 
2 keer, ps in V-steek, 1 l, hst in volgende 7 s**, (1 hst, 2 l, 1 hst) in hoekr. * 
Herhaal van * tot * nog 2 keer. Herhaal van * tot ** nog 1 keer. Hv in 2e l van 4 
beginlossen. 

Stekenaantal per zijkant: 28 hst, 55 rst/a, 6 ps, 12 1-l-zijkantruimtes, 1 2-l-
hoekruimte 
Totale stekenaantal: 112 hst, 220 rst/a, 24 ps, 48 1-l-zijkantruimtes, 4 2-l-
hoekruimtes 


