Moss stitch ripple

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik.
Wil je hem delen? Deel dan de link naar mijn site:
https://madebymriek.wordpress.com/2020/05/27/moss-stitch-ripple/
© copyright - made by Mriek - 2014

Benodigdheden:
- garen (ik gebruik bij deze tutorial restjes katoen voor haaknaald 2,5-3)
- haaknaald, groter dan bij het garen staat aangegeven (ik gebruik haaknaald 5)
- steekmarkeerders
- schaar
- stopnaald
Supplies:
- yarn (I use for this tutorial scraps of cotton yarn for crochethook 2,5-3 mm)
- crochethook, bigger then the yarn says (I use crochethook 5 mm)
- stitchmarkers
- scissors
- needle
I use US terms in this tutorial

Je begint met een lossenketting met een meervoud van 24, in dit voorbeeld haak
ik er 48 (24x2)
Chain a multiple of 24, I chain 48 in this tutorial (24x2)

Rij 1 haak 1 vaste in de 3 losse vanaf de haaknaald
Row 1, 1 single crochet in the 3th chain from the hook
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Haak een losse, sla een losse over, haak een vaste
Chain 1, skip 1 chain, 1 single crochet

Herhaal de vorige stap tot je 6 vasten hebt gehaakt (met lossen ertussen)
Repeat the previous step until you made 6 single crochets (with chains in
between)
Haak 2 lossen en een vaste in de volgende losse (je slaat dus geen losse over)
en doe een steekmarkeerder in de zojuist gehaakte lossen
Chain 2 and 1 single crochet in the next chain (you don't skip a chain) and put a
stitchmarker in the crochet chain 2
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Haak een losse, sla een losse over, haak een vaste
Chain 1, skip 1 chain, 1 single crochet
Herhaal de vorige stap tot je in totaal 6 vasten hebt gehaakt (met lossen
ertussen). De eerste vaste die je telt is de vaste na de 2 lossen.
Repeat the previous step until you made 6 single crochets (with chains in
between). The first single crochet you count is the single crochet after the chain
2.

Sla 2 lossen over en haak een vaste, doe een steekmarkeerder in de lossen.
Skip 2 chains and make a single crochet, put a stitchmarker in de 2 chain you
just skipped.
Haak een losse, sla een losse over, haak een vaste, herhaal tot je 6 vasten hebt
(met lossen ertussen), de eerste vaste is de tweede vaste van de twee vasten
naast elkaar.
Chain 1, skip 1 chain, 1 single crochet, repeat until you have 6 single crochets
(with chains in between), the first single crochet you count is the second single
crochet of the two single crochets next to each other.
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Haak 2 lossen en een vaste in de volgende losse (je slaat dus geen losse over)
en doe een steekmarkeerder in de zojuist gehaakte lossen.
Chain 2, 1 single crochet in the next chain (you don't skip any chains) and put a
stitchmarker in the just crocheted chain 2.
Haak een losse, sla een losse over, haak een vaste, herhaal tot je 6 vasten hebt
(met lossen ertussen), de eerste vaste is de vaste na de laatst gehaakte 2
lossen.
Chain 1, skip 1 chain, 1 single crochet, repeat until you made 6 single crochets
(with chains in between) the first single crochet you count is the single crochet
next to the chain 2.

Ik ben van kleur gewisseld zodat je goed kan zien wat ik doe, je kan gewoon met
je eerste kleur verder haken zonder van kleur te wisselen. Hoe ik van kleur
wissel leg ik uit in het begin van rij 3.
Rij 2 Haak 2 lossen
I changed colors so you can see the stitches in this tutorial, you can crochet
further with the color yarn you crocheted the first row. I'll explain how I change
color at the beginning of row 3.
Row 2, chain 2
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Haak een vaste in de eerste losse van de vorige rij
1 single crochet in the first chain from the last row
Haak een losse en een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal tot je
in totaal 6 vasten hebt gehaakt (met lossen ertussen).
Chain 1 and a single crochet in the next chain of the last row, repeat until you
made 6 single crochets (with chains in between)

Haak 2 lossen en een vaste in de 2 lossen van de vorige rij.
Chain 2, 1 single crochet in de chain 2 from the previous row.
Haak een losse en een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal tot je
6 vasten hebt (met lossen ertussen), de eerste vaste is de vaste na de twee
lossen.
Chain 1, 1 single crochet in the next chain from the previous row, repeat until
you made 6 single crochets (with chains in between) count from the first single
crochet after the chain 2.
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Haak een vaste in de volgende losse, deze losse komt na de 2 vasten van de
vorige rij.
1 single crochet in the next chain from the previous row, the next chain is next
to the 2 single crochets of the previous row.
Haak een losse, haak een vaste in de volgende losse, herhaal tot je 6 vasten
hebt (met lossen ertussen), de eerste vaste is de tweede vaste van de twee
vasten naast elkaar.
Chain 1, 1 single crochet in the next chain from the previous row, repeat until
you have 6 single crochets (with chains in between), the first single crochet is
the second single crochet of the two single crochets next to each other.

Haak 2 lossen en een vaste in de 2 lossen van de vorige rij.
Chain 2, 1 single crochet in the chain 2 of the previous row.
Haak een losse en een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal tot je
6 vasten hebt (met lossen ertussen), de eerste vaste is de vaste na de twee
lossen. Haak 1 vaste in de 2 lossen van de vorige rij.
Chain 1, 1 single crochet in the next chain of the previous row, repeat until you
have 6 single crochets (with chains in between), the first single crochet you
count is the single crochet next to the chain 2. 1 single crochet in the chain 2 of
the previous row.
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Om van kleur te wisselen maak je de laatste vaste niet af, je houdt 2 lussen op
de naald en haalt de nieuwe kleur die je met een opzetlus op je naald hebt gezet
door de 2 lussen op de naald.
Change color, don't finish the last single crochet, stop when you have 2 loops on
your hook. Put the new color on the hook and pul it through both loops.

Rij 3 haak 2 lossen, 1 vaste in de eerste losse van de vorige rij.
Row 3, chain 2, 1 single crochet in the first chain from the previous row.
Haak een losse en een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal tot je
in totaal 6 vasten hebt gehaakt (met lossen ertussen).
Chain 1, 1 single crochet in the next chain of the previous row, repeat until you
made 6 single crochets (with chains in between)

Haak 2 lossen en een vaste in de 2 lossen van de vorige rij
Chain 2, 1 single crochet in the chain 2 of the previous row
Haak een losse en een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal tot je
6 vasten hebt (met lossen ertussen), de eerste vaste is de vaste na de twee
lossen.
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Chain 1, 1 single crochet in the next chain of the previous row, repeat until you
have 6 single crochets (with chains in between), the first single crochet you
count is the single crochet next to the chain 2.

Haak een vaste in de volgende losse, deze losse komt na 2 vasten in de vorige rij
1 single crochet in the next chain of the previous row, you can find the chain
next the 2 single crochets of the previous row.
Haak een losse, haak een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal
tot je 6 vasten hebt (met lossen ertussen), de eerste vaste is de tweede vaste
van de twee vasten naast elkaar.
Chain 1, 1 single crochet in the next chain of the previous row, repeat until you
have 6 single crochets (with chains in between), the first single crochet you
count is the second single crochet of the 2 single crochets next to each other.

Haak 2 lossen en een vaste in de 2 lossen van de vorige rij
Chain 2 and 1 single crochet in the chain 2 of the previous row
Haak een losse en een vaste in de volgende losse van de vorige rij, herhaal tot je
6 vasten hebt (met lossen ertussen), de eerste vaste is de vaste na de twee
lossen. Haak 1 vaste in de 2 lossen van de vorige rij.
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Chain 1, 1 single crochet in the next chain of the previous row, repeat until you
have 6 single crochets (with chains in between) counting from the single crochet
next from the chain 2. 1 single crochet in the chain 2 of the previous row.
Je kan de steekmarkeerders uit je werk halen, die zaten erin zodat je goed kon
zien waar de bergen en de dalen in je haakwerk kwamen.
You can get the stitchmarkers of the stitches, they were put there so you could
see where the valleys and the mountains should come.
Herhaal rij 3 tot je de gewenste lengte hebt bereikt.
Repeat row 3 until you got the length you want.

Ik heb ook mijn best gedaan om een haakschema voor jullie te tekenen van de
moss stitch ripple :-)
I did my best to draw a graphic pattern for you as well from the moss stitch
ripple :-)
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De moss stitch ripple is mooi voor een sjaal van een bol unicat garen die ik
jullie hier al liet zien. Ik gebruikte haaknaald 5,5 mm en zette 120 lossen op om
mee te beginnen (5x24) zodat hij lekker breed werd.
The moss stitch ripple is very neat for a scarf from Unicat yarn that I showed
you here. I used crochethook 5,5 mm and started with a chain 120 to start with
(5x24) so it got quite wide.
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Een moss stitch ripple die nog wel op mijn haaknaald staat is die van mijn zelf
gemaakte gemêleerde bol katoen. Hiervoor heb ik 72 lossen opgezet (3x24) en
hakend met haaknaald 5,0 mm wordt hij bij mij ongeveer 20 cm breed.
A moss stitch ripple that I'm still crocheting is the one I'm making from
my homemade ball of mixed cotton yarn. I started with a chain of 72 stitches
(3x24) and I'm crocheting with crochethook 5,0 mm. It's approximately 20 cm
wide.

Ik wens jullie heel veel haakplezier! Ik zou het leuk vinden als je laat zien wat je
hebt gehaakt met de moss stitch ripple! Tag me op social media (onder
madebyMriek ben ik te vinden op Facebook en Instagram) of mail me (mag ook
voor vragen) madebymriek@gmail.com
I wish you a lot of fun crocheting the moss stitch ripple! I would love to see how
your moss stitch ripple turns out. Tag me on social media (you can find me as
madebyMriek on Facebook and Instagram) or email me (also for questions)
madebymriek@gmail.com
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