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You Are My Sunshine 
Christine Bumgarner 

Deel 5 

Steken en afkortingen 

l losse(n) ov overslaan 
gstst  gekruiste stokjes steek hv halve vaste 
st stokje r ruimte(s) 
hst half stokje s ste(e)k(en) 
v vaste   
 

* * 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 

Gekruiste stokjes steek (gstst) = Sla een steek over, st in de volgende steek, st in 
de overgeslagen s, voor de vorige s langs. 

Patroonbeschrijving  

Toer 40: Hv in de hoekruimte, 3 l [= 1 st], (1 st, 2 l, 2 st) in dezelfde r, *st in 
iedere s en iedere 1-losse-ruimte,** (2 st, 2 l, 2 st). * Herhaal van * tot * NOG 2 
keer. Herhaal van * tot ** NOG EEN KEER. Hv in de 3de l van de 3 beginlossen. 
 
Stekenaantal per zijkant: 105 st, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 420 st, 4 2-lossen-ruimtes 

 



2 
 

 

Toer 41 Hv in de hoekruimte, 3 l [= 1 st], (2 l, 1 st) in dezelfde r, *st in iedere s,** 
(1 st, 2 l, 1 st). * Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Herhaal van * tot ** NOG EEN 
KEER. Hv in de 3de l van de 3 beginlossen.  
 
Stekenaantal per zijkant: 107 st, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 428 st, 4 2-lossen-ruimtes 

 
Toer 42. Hv in de hoekruimte, 3 l [= 1 st], (1 st, 2 l, 2 st) in dezelfde r, *st in de 
volgende s, 53 gstst,** (2 st, 2 l, 2 st) in de hoekruimte. * Herhaal van * tot * NOG 
2 keer. Herhaal van * tot ** een maal. Hv in de 3de l van de 3 beginlossen. 
 
Stekenaantal per zijkant: 5 st, 53 gstst, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 20 st, 212 gstst, 4 2-lossen-ruimtes 

 
Toer 43. Hv in de hoekruimte, 2 l [= 1 hst], (2 l, 1 hst) in dezelfde r, *hst in iedere 
s,** (1 hst, 2 l, 1 hst) in hoekruimte. * Herhaal van * tot * NOG 2 keer. Herhaal van 
* tot ** een maal. Hv in de 2de l van de 2 beginlossen. 
 
Stekenaantal per zijkant: 113 hst, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 452 hst, 4 2-lossen-ruimtes 

 
Toer 44. Herhaal T 42, voeg 3 extra gstst toe aan iedere zijkant. 
 
Stekenaantal per zijkant: 5 st, 56 gstst, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 20 st, 224 gstst, 4 2-lossen-ruimtes 

 
Toer 45. Herhaal T 43 
 
Stekenaantal per zijkant: 119 hst, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 476 hst, 4 2-lossen-ruimtes 
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Toer 46. Herhaal T 44, voeg 3 extra gstst toe aan iedere zijkant 
 
Stekenaantal per zijkant: 5 st, 59 gstst, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 20 st, 236 gstst, 4 2-lossen-ruimtes 
 
Toer 47. Hv naar de hoekruimte, 2 l [= 1 hst], (2 l, 1 hst) in dezelfde r, hst in 
volgende 123 s,** (hst, 2 l, 1 hst) in hoekruimte. * Herhaal van * tot * NOG 2 keer. 
Herhaal van * tot ** een maal. Hv in de 2de l van de 2 beginlossen. 
 
Stekenaantal per zijkant: 125 hst, 1 2-lossen-ruimte 
Totale stekenaantal: 500 hst, 4 2-lossen-ruimtes 
 

 
 
Let op: Foto laat ook een aantal toeren van deel 6 zien. 
 


