
WEEK 4: RAND & BLOK 

Ons groet weer, hierdie keer met minder werk. Ons gaan so bietjie opruimings werk doen en die shawl 

bietjie opgradeer na die VOLGENDE stap. Hierdie week, RAND en BLOK! 

 

Indien jy die Inligting/Benodigdhede/Spanning pos stuk mis geloop het, kan jy dit by hierdie skakel vind: 

INSERT LINK 

Indien jy  Week 1 & 2: Hoof Shawl – Begin & Middel mis geloop het, kan jy dit by hierdie skakel vind: 

INSERT LINK 

Indien jy Week 3: Main Shawl – Finish mis geloop het, kan jy dit by hierdie skakel vind: INSERT LINK 

 

En soos altyd, is jou ongelooflike vertaalings beskikbaar: 

INSERT LINKS 

 

Aangesien dit heeltemal aan jou oorgelaat was om jou kleur te kies, laat ons gou vir ‘n oomblik daaroor 

gesels. 

Jou eerste wolkoek is klaar gewerk van begin tot einde. Die tweede wolkoek , moet nou “VERKEN” word. 

Die wolkoeke het verskeie kleure in elke wolkoek. Myne het VIER kleure gehad. Ander het 3, 5, en ‘n 

paar het selfs 6 kleure.  

Die afwerking van jou shawl body  gaan so bietjie beplanning en ‘n paar keuses verg en die enigste 

manier om jou wol te “verken”, is om ‘n takie uit te voer. 

HIERDIE TAKIE HET MY 27 MINUTES GENEEM  Ek  het tyd geneem om jou ‘n idée te wee van hoe lank 

dit gaan neem en om jou te wys dit gaan nie so lank vat om jou wol te “VERKEN” nie. 

SO, laat ons wegspring! 

Voor ons begin hekel hierdie week, gaan ons ELKE KLEURSKAKERING van die tweede wolkoek APART 

KRY . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onthou dat elke kleurkeuse verskillend is en mag meer of minder balle as myne lewer! 

Voorbeelde:  

 

Kleurkeuse: Eleni lewer 9 balle in jou verkennigstog 

 

 

Kleurkeuse: Black Magic Woman lewer 7 balle in verkenningstog: 

 

 



Moenie vrees nie, die totale hoeveelheid garing is dieselfde vir al die kleure, dit is net  verskillend 

saamgestel.  

FOTO UITDAAG TYD!:  Nadat jy dit uitgesorteer het en kan sien hoe mooi dit is, neem ‘n foto van wat jy 

ontdek het binne jou wolkoek en pos dit in die CAL Crochet A Long en Crochetverse Facebook blaaie! Ek 

kan  nie wag om te sien nie ….  Hierdie is meer vir persoonlike gewin …so kan ek belsuit watter kleur om 

volgende te betel! HAHA!! (Maar regtig.) 

Om dit te doen: 

1. Begin by enige kant van die wolkoek: begin om ‘n klein balletjie te rol. Jy kan dit om ‘n leë toiletrol of 

enige iets van jou keuse oprol.  Ek het sommer net klein balletjies gemaak.  

2. Kyk vir die klein knoopie wat aandui dat jou kleur verander: op hierdie punt, sny die garing by die 

knoop en begin ‘n nuwe balletjie maak met die volgende kleurskakering. 

3. Herhaal die proses vir elke kleurskakering. 

4. Ek plaas dan elke balletjie in ‘n sakkie en nommer hulle soos ek hul uit die wolkoek uitgehaal het: 

alhoewel dit maklik is om hulle in volgorde te plaas veral nadat  ek deur my 1ste wolkoek gewerk het. 

In my wolkoek, wat gelys is as VIER kleure, het ek op die ou end NEGE kleurskakerings uitgehaal! 

Hier is ‘n vinnge oorsig sodat jy kan beplan,  jy kan kies WATTER bal jy wanneer wil gebruik gebasseer 

op JOU kleurskakerings uit jou wolkoek:  GETEL VAN LINKS (WIT) na REGS (GRYS) 

 

Balle 1-3:  Is gebruik om die blare en blomme te maak op die rand van die onderkant  (ry 1) van die 

shawl maak. 

Balle 4-5: Is apart gehou om meer blomme te maak as jy sou wou byvoeg nadat ons klaar is 

Bal 6: Is gebruik om die armholte afwerking te vorm in rondte 6 

Balle 7-8:  is gebruik om rondtes 7-8 van die armholtes se afwerking te maak, en die oorblywende garing 

is gebruik om die afsluiting mee te doen. 

Bal 9: Is gebruik om die rand afwerking van die hoof shawl body aan te vul 

Die oorblywende garing het ek eenkant gesit. Ek het nie elke laaste stukkie van die garing gebruik nie so 

daar sal genoeg wees as jy ekstra blomme wil maak en meer afwerking wil doen. 



 

 

Noudat ons kan sien wat ons in ons 2de wolkoek het, kan ons begin hekel: 

RAND RONDTES: Hierdie is ‘n RONDTE, NIE ‘n ry nie. Ons gaan nou reg rondom die reghoek werk om 

die rand te vorm.   

*Jy gaan met dieselfde kleur begin waarmee jy geeindig het met jou hoof shawl deel* 

So, gryp daardie klein kleurskakering balletjie en begin: (vir my was dit die donder grys) 

Rondte 1: MOENIE draai van die vorige rondte nie. Die rondte is op gebreek in stappe sodat dit makliker 

is om te volg: 

Aan die 1ste kort rand kant: 1 ks, werk rondom die hekkie van die lb aan die einde van die ry, maak 2 kb 

in die spasie, *kb in die kant van die vlg kb, kb in die spasie tussen die pas gewerkte en volgende kb, kb 

rondom die hekkie van die vlg kb, *werk 7 kb RONDOM (nie in) die vlg lang ketting spasie op die kant, 

werk ‘n kb rondom die kant van elk van die vlg 4 kb by die rand van die kant V punt, herhaal van * tot 

net VOOR jy die laaste lang ks spasie werk, werk 7 kb in die laaste lang ketting spasie, werk 2 kb rondom 

die 2 kb aan die kant vaan die laaste V rand, werk 5 kb in die spasie gevorm by die hoek by die begin 

kettingsteke. 

 



 

 

 

Aan die Onderkantste Rand van die Shawl (Ry 1 van die stuk): werk 1 kb in die oorblywende vry lus van 

elke lb (van die begin kettingsteek) en werk 2 kb IN elke 2-ks spasie regoor die onderkant, werk tot jy by 

die laaste ks spasie by die hoek kom, werk 5 kb in die spasie. 

Terug Op met die Teenoorgestelde Kort Kant: *kb in die kant van die vlg kb, kb in die spasie tussen die 

pasgewerkte en volgende kb, kb rondom die hekkie van die vlg kb, *werk 7 kb in die SPASIE gevorm deur 

die vyfslag langbeen steek, kb rondom die kant van elk van die vlg 4 kb aan die rand van die kant  van die 

V punt, herhaal van * tot  jy net VOOR jy rondom die laaste vyfslag langbeen steek gewerk het, werk 7 

kb in die spasie rondom die steek, werk 2 kb rondom die 2 kb aan die kant van die laaste V rand, werk 5 

kb in die spasie gevorm by die hoek van die begin kettingsteke. 

Regoor die Boonste rand van die Shawl (Ry 35 van die stuk): werk soos vir die ondeste rand, kb in die 

laaste lb en gls aan die bokant van die 1ste kb gemaak.  

Rdte 2: Moenie omdraai nie. 1 ks, kb in dieselfde st, nou terugdaai kb alllllll die pad rondom die stuk in 

die AGTERSTE LUS ALLEENLIK (dit is die lus wat die verste aan die agterkant van jou is wanneer die regte 

kant van die werk na jou wys) van elke kb rondom, werk 2 terugdraai kb in die AGTERSTE LUS alleen van 

elke hoek steek, gls aan die 1ste kb gemaak, heg af.  



*ASSEBLIEF  moenie my haat nie lol! Dit lyk so mooi in die agterste lus! Dit vorm ‘n klein riffie wat net 

jou “spesiale afwerking” beklemtoon  Kyk na die foto om die bewys  te sien ! ;) Ohh Lala!  

 

 

 

 

RAND VAN ARMHOLTE OPENINGE: 

EERSTE: Kies jou kleurskakering bal. Ek het die kleurskakering gekies wat rondom die omliggende kleur 

wat in my hoof deel van die shawl body is sodat dit natuurlik vertoon, dit was die pienk/ivoor kleur vir 

my. Jy moet kies wat vir jou goed lyk.  

Ek gaan die arm proses in die DONKER GRYS wys sodat dit makliker is vir jou om te volg, maar soos jy in 

die voltooide foto kan sien het ek die regte kledingstuk in die kleurskakering gedoen wat saam met die 

kleur naby die armholtes is.  

Plaas die kledingstuk sodat die regte kant nab o wys en die laaste ry van die hoof shawl (ry 35) die 

naaste aan jou is en ry 1 van die hoof shawl die verste van jou is (basies bokant onder) *Begin met die 

armholte aan die LINKERKANT (wanneer jy hom dra is dit eintlik die regter arm, moenie deurmekaar 

raak nie ) 

Kyk in die nota hier onder wanneer ons opbreek in die armholtes in, een kant het die 11-ks tussen die 

driehoek bo-kante en die bokant het nie. Eerste aan ons dit uitsorteer. 



 

LINKER kant armholte: (wanneer geplaas soos bo beskryf) 

Rondte 1: (GEDEELTELIKE RONDTE) 

Heg garing met ‘n gls in die 2nd kb aan die bokant van die driehoek aan die regterkantse rand van die 

opening, * 11 ks, (kb, 2 ks, kb) in die oorblywende vry lus van die gls aan die onderste punt van die vlg 

driehoek (gevorm toe jy regoor die 47-ks in ry 25 gewerk het), herhaal van *, nog TWEE keer, 11 ks, gls 

dan in die kb in wat in die 1ste 2-ks spasie van die driehoek aan die teenoorgestelde kant van die 

armholte is.  

Rondte 2: Moenie draai vir ENIGE RONDTES van die armholte nie. 1 ks, kb in dieselfde st, *lb in die 1ste 

5 ks van die vlg 11-ks, 2 ks, lb in die vlg ks, 2 ks, lb in die laaste 5 ks van dieselfde 11-ks, kb in die vlg 2-ks 

sp, herhaal van * nog TWEE keer, lb in die 1ste 5 ks van die vlg 11-ks , 2 ks, lb in die vlg ks, 2 ks, lb in die 

laaste 5 ks van dieselfde 11-ks, kb in die gls aan die binnekantste hoek van die arm opening, **lb in die 

1ste 5 ks van die vlg 11-ks, 2 ks, lb in die vlg ks, 2 ks, lb in die laaste 5 ks van dieselfde 11-ks, kb in die vlg 

2-ks spasie, herhaal van ** nog TWEE keer, lb in die 1ste 5 ks van die vlg 11-ks, 2 ks, lb in die vlg ks, 2 ks, 

lb in die laaste 5 ks van dieselfde 11-ks, kb in die gls in die hoek.  

Rondte 3: gls regoor die 1ste 5 lb (nie te styf nie), gls in die 1ste 2 ks sp, 1 ks, kb in dieselfde sp, 2 ks, kb in 

die volgende 2-ks sp, 11 ks, *kb in die vlg 2-ks sp, 2 ks, kb in die vlg 2-ks sp, 11 ks, herhaal van * nog SES 

keer, gls in die 1ste kb gemaak.  



Rondte 4: gls aan die 2-ks sp, 1 ks, *kb in dieselfde 2-ks sp, lb in die 1ste 5 ks van die vlg 11-ks, 2 ks, lb in 

die vlg ks, 2 ks, lb in die laaste 5 ks van dieselfde 11-ks, herhaal van *, nog SEWE keer, gls aan die 1ste kb 

gemaak.  

Rondte 5: Herhaal rondte 3. 

Rondte 6:  gls aan die 1ste 2-ks sp, 1 ks, *2 kb in die 2-ks sp, 12 kb in die SPASIE van die vlg 11-ks (nie die 

regte kettingsteke nie), herhaal van * rondom, gls aan 1ste kb gemaak, heg af. (112 kb rondom) 

Rondte 7: HIER het ek balle 7-8 gebruik in DUBBEL DRAAD tesame (gebruik DIESELFDE PEN grootte) om 

die opening te “klok”.  Met die regte kant na voor, heg die dubbel draad garing in enige 2de kb gemaak in 

‘n 2-ks sp,  1 ks (moenie as ‘n st tel nie), kb in dieselfde st en in elke steek rondom, gls aan bokant van 

1ste kb gemaak. (112) 

WENK: Ek het een in die Wolltraum  gemaak en net rondte 7 gewerk soos begin. Ek  he teen in ‘n soliede 

kleur gemaak en het die hele rondte 7 net in die AGTERSTE LUSSE ALLEEN gemaak. Jy kan jou voorkeur 

hier gebruik! 

Rondte 8: 1 ks, kb in dieselfde st, hlb in die vlg st, hlb in die vlg st, picot (3 ks, gls in die VOORSTE hekkie 

van die st aan die basis van die 3-ks soos voorheen gedoen), lb in die vlg st, lb/picot in die vlg st, dr-

ks(draai kettingsteek) in die volgende st, dr-ks/picot in die vlg 2 ste, dr-ks in die vlg st, lb/picot in die vlg 

st, lb in die vlg st, hlb/picot in die vlg st, hlb in die vlg st, kb in die vlg st, *kb in die vlg st, hlb in die vlg st, 

hlb/picot in die vlg st, lb in die vlg st, lb/picot in die vlg st, dr-ks in die vlg st, dr-ks/picot in die vlg st, dr-

ks/picot in die vlg st, dr-ks in die vlg st, lb/picot in die vlg st, lb in die vlg st, hlb/picot in die vlg st, hlb in 

die vlg st, kb in die vlg st, herhaal van *, nog SEWE keer, gls aan die 1ste kb gemaak, heg af.  

Hierdie foto wys die voltooide armholte rand: 



 

 

REGTER kant arm holte: (wanneer geplaas soos beskryf bo, wanneer gedra, is dit eintlik die linker 

armholte) 

Rondte 1-8: Voltooi presies soos Rondtes 1-8 van die ander armholte.  

 

 

BLOK WERK: 

Daar is nie ‘n ander keuse nie. As gevolg van die soort steek en garing, MOET jy jou artikel blok. Ek sal 

egter die proses vinnig en pynloos  maak, en ek belowe dit sal die moeite werd wees! 

Om te begin: Weef al die wol endte weg op hierdie stadium. Probeer om die wol endte in spasies van 

dieselfde kleur weg te werk sodat dit insmelt met jou werk! 



Nou vir die blok: Die metode wat ek gaan beskryf is veilig vir MEESTE vesels, omdat dit geen 

wasmasjien, seep, of hitte gebruik nie. Natuurlik sal jy die moet toets op ‘n klein stukkie toetslappie 

van jou garing keus om seker te maak dat dit die regte resultaat gaan lewer voor jy jou hele projek 

blok.  

Jy gaan benodig: 

 ROES VRYE Staal spelde (aangesien water gebruik word, as jy nie seker maak dat dit roes 

vrye is nie, kan jy met roes vlekke op jou artikel op eindig as dit droog is! Boooo!) 

 Iets om op vas te steek: spons matte, gevoude handoeke, ‘n stryk plank met handoeke 

onder die oortreksel, of enige ander plat oppervlakte wat jy veilig kan laat nat word en 

waarop jy kan vas steek 

 jou shawl, met al die wol endte veilig weg gewerk 

1. Gryp jou shawl en gaan na jou wasbak. Stel die water temperatuur na KOUD en maak die 

kledingstuk deeglik nat. Moenie bang wees nie, dit sal veilig wees! 

2. Verwyder die oortollige water van dit deur NET TE DRUK. MOENIE uitdraai en of opdraai 

nie. As dit baie klam bly na jy dit uitgedruk het, plaas dit op ‘n handoek en rol die 

handdoek styf op, met die shawl binnekant, om selfs meer van die oorblywende water 

uit te haal. 

3. Nou, gebruik die spelde en jou blok oppervlakte, steek die shawl vas. Jy gaan die shawl 

versigtig moet glad moet vassteel, maar  MOENIE dit oor rek nie. Die hoof doel is om 

mooi regtuit randte en mooi hoeke te verkry. Steek die hoeke vas, asook met elke kant 

langs. Maak seker jy maak nie pieke of golwe as jy die kante vas steek nie. Jy hoef net 

versigtig die item glad en in die regte vorm vas te steek. Doen dit  vir al die vierkante. As 

jy te hard trek, as gevol van die die rekbare haard van hierdie materiaal mag jy hulle te 

groot maak, plaas dit net glad en steek vas.  

                          DOELWIT VIR BLOK AFMETING: ongeveer 21” lank x 66” wyd  

4. LOS dit om heeltemal droog te word. As ek haastig is, sit ek die waaier direk op dit aan. 

Ek laat dit gewoonlik ongesteurd oornag. (Hierdie foto was voor ek die arm afwerkings 

gewerk hetigeval jy wonder waar die frilletjies is!) 



 

VS afmeting doelwit:  66” x 21”            Metriese afmeting doelwit: ongeveer 168cm x 53cm 

Vertrou my…wanneer hierdie pragtige garing item van jou droog is en jy al die spelde uit het, gaan 

jy sien hoekom die blokwerk so nodig is. Dit van jou werk van mooi na WOW (en ‘n ongelooflike 

profesionele voorkoms ook!) 

Sluit volgende week by my aan wanneer ons begin met die motiewe in: 

Week 5: Ierse Hekel Motiewe – Deel 1 

Tot volgende keer…… 

Baie Liefde & garing, 

Stephanie 

 

Follow on Facebook Here! 

Follow on Instagram Here! 

Follow on Ravelry Here! 

Follow on Pinterest Here! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse


Follow on YouTube Here! 

Follow on Twitter Here! 

Follow on Etsy Here! 

Die inligting en fotos in hierdie publikasie is die uitsluitlike kopiereg eiendom 

van Crochetverse©2016. Moet asseblief nie enige inligting hierin kopieër en 

versprei op enige manier elektronies, verbaal, of geskrewe in dele of in in 

geheel nie.  Deel eerder slegs die DIREKTE SKAKEL na hierdie publikasie, en as 

jy dit deel, sê ek dankie dat jy dit deel. Jy mag natuurlik enige iets wat jy van 

die patroon af met jou eie twee hande gemaak het verkoop, geen kontrak 

arbeid of massa produksie word toegelaat nie. As jy erkening gee aan 

Crochetverse as die ontwerper word dit hoog op prys gestel! 

https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

