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Whispers from the 

Past 
 

Kopiereg:  Helen Shrimpton, 2016.   

Alle regte voorbehou. 

Deur:  Helen by www.crystalsandcrochet.com 

 

Deel 9 

Rand 
 

VS terme reg deur gebruik. 

Afkortings  

[] Wenke: Word in “italics” en pers getik, dit is hier om jou te help en lei en hopelik maak dit die lewe 

bietjie makliker, veral vir beginners. 

Verwysings na fotos is [F] met die relevante foto nommer. 

* * Herhaal instruksies tussen sterretjies die aantal aangeduide kere.  

    Dit is normaalweg ‘n herhaling vir ‘n voltooide kant en sal uit verskeie instruksies bestaan. 

() Herhaal instruksies tussen hakkies die aantal aangeduide kere.  

    Dit ‘n laer vlak herhaal. 

. 

1. Heg met ‘n staande kb in laaste st van enige lang kant, 

 

St, ste Steek, steke Kb Kortbeen  Vierslb Vierslag langbeen 

R Rondte Hlb Halwe langbeen AL Agterste Lus 

Ks Kettingsteek Lb Langbeen VH Voorste Hekkie 

Gls Glip steek  Dslb Dubbelslag langbeen AH Agterste hekkie 

  Drieslb Drieslag langbeen   

http://www.crystalsandcrochet.com/
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*Kort kant: in 3-ks hoek spasie (kb, 2 ks, kb), (kb in volgende 38 ste, kb in volgende 3-ks hoek 

spasie, kb in volgende 50 ste, kb in volgende 3-ks hoek spasie) twee keer, kb in volgende 38 

ste, 

 

Lang kant: in 3-ks hoek spasie (kb, 2 ks, kb), (kb in volgende 38 ste, kb in volgende 3-ks hoek 

spasie, kb in volgende 74 ste, kb in volgende 3-ks hoek spasie) twee keer, kb in volgende 38 

ste. 

 

Herhaal van * tot * twee keer, slaan laaste kb oor. 

Heg aan staande kb, heg af en weef wol endte weg. 

Steek telling: kort kant:  220 kb. 

Lang kant: 268 kb. 

 

 

2. Heg met ‘n staande lb in 2-ks spasie (lb, 2 ks, 2 lb) in dieselfde spasie, 

 

* Kort kant: slaan volgende st oor, (lb in volgende st, slaan volgende 2 ste oor, in volgende st 

(2 lb, 1 ks, 2 lb) [gedeelde skulp], slaan volgende 2 ste oor) 36 keer, lb in volgende st, slaan 

volgende 2 ste oor, in 2-ks hoek spasie (2 lb, 2 ks, 2 lb), 

 

Lang kant: slaan volgende st oor, (lb in volgende st, slaan volgende 2 ste oor, in volgende st 

(2 lb, 1 ks, 2 lb) [gedeelde skulp], slaan volgende 2 ste oor) 44 keer, lb in volgende st, slaan 

volgende 2 ste oor, in 2-ks hoek spasie (2 lb, 2 ks, 2 lb). * 

 

Herhaal van * tot * twee keer, slaan laaste hoek groep oor. 

Heg aan staande lb, heg af en weef wol endte weg. 

Steek telling: kort kant:  41 lb, 36 gedeelde skulpe. 

Lang kant: 49 lb, 44 gedeelde skulpe. 
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3. Heg met ‘n staande lb in lb na laaste gedeelde skulp op enige lang kant, slaan volgende 2 

ste oor, 

* Kort kant: in 2-ks hoek spasie (gedeelde skulp, 2 ks, gedeelde skulp), slaan volgende 2 ste 

oor, (lb in volgende lb, gedeelde skulp in volgende ks-1 spasie van gedeelde skulp) 36 keer, lb 

in volgende lb, slaan volgende 2 ste oor, 

 

Lang kant: in 2-ks hoek spasie (gedeelde skulp, 2 ks, gedeelde skulp), slaan volgende 2 ste 

oor, (lb in volgende lb, gedeelde skulp in volgende ks-1 spasie van gedeelde skulp) 44 keer, lb 

in volgende lb, slaan volgende 2 ste oor. * 

Herhaal van * tot * twee keer, slaan laaste lb oor. 

Heg aan bokant van staande lb, heg af en weef wol endte weg. 

Steek telling: kort kant:  37 lb, 38 gedeelde skulpe. 

Lang kant: 45 lb, 46 gedeelde skulpe. 

 

 

4. Heg met ‘n staande lb in lb na laaste gedeelde skulp op enige lang kant, gedeelde skulp in 

ks-1 spasie van volgende gedeelde skulp, 

* Kort kant: in 2-ks hoek spasie (2 lb, 2 ks, 2 lb), (gedeelde skulp in volgende ks-1 spasie van 

gedeelde skulp, lb in volgende lb) 37 keer, gedeelde skulp in volgende ks-1 spasie van 

gedeelde skulp, 

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 

 

Lang kant: in 2-ks hoek spasie (2 lb, 2 ks, 2 lb), (gedeelde skulp in volgende ks-1 spasie van 

gedeelde skulp, lb in volgende lb) 45 keer, gedeelde skulp in volgende ks-1 spasie van 

gedeelde skulp. * 

Herhaal van * tot * twee keer, slaan laaste lb en gedeelde skulp oor. 

Heg aan bokant van staande lb, heg af en weef wol endte weg. 

Steek telling: kort kant:  41 lb, 38 gedeelde skulpe. 

Lang kant: 49 lb, 46 gedeelde skulpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Heg met ‘n staande kb in 1ste lb gemaak in 2-ks hoek spasie voor enige kort kant, slaan 

volgende st oor, 

 

*Kort kant: in 2-ks hoek spasie ((lb, 1 ks) 4 keer, lb), slaan volgende st oor, kb in volgende st, 

(slaan volgende 2 ste oor, in ks-1 spasie van volgende gedeelde skulp ((lb, 1 ks) 4 keer, lb), 

slaan volgende 2 ste oor, kb in volgende st) 38 keer, slaan volgende st oor, 

 

Lang kant: in 2-ks hoek spasie ((lb, 1 ks) 4 keer, lb), slaan volgende st oor, kb in volgende st, 

(slaan volgende 2 ste oor, in ks-1 spasie van volgende gedeelde skulp ((lb, 1 ks) 4 keer, lb), 

slaan volgende 2 ste oor, kb in volgende st) 46 keer, slaan volgende st oor. * 

 

Herhaal van * tot * twee keer, slaan laaste lb en gedeelde skulp oor. 

Heg aan bokant van staande kb, heg af en weef wol endte weg. 

Steek telling: kort kant:  39 kb, 38 gedeelde skulpe. 
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Lang kant: 47 kb, 46 gedeelde skulpe. 

 

 

Jou Whispers from the Past is nou voltooi.  

Ek stel voor dat jy die hele kombers liggies blok vir ‘n spoggerige afgewerkte voorkoms. 

♥ Onthou asseblief dit is my ontwerp en dit word beskerm deur kopiereg wette. Jy mag die 

skakel na hierdie bladsy deel met enige iemand, jy mag die foto op geskrewe begeleiding 

druk vir eie gebruik, maar moet dit asseblief nie aanpas of verander in enige manier nie. 

Respekteer my talent soos ek jou talent respekteer. ♥ 

 

Liefde 

Helen x   


