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Sophies  Universe  CAL - Jack & Lydia Granny's  

 
 

Deze 2 Granny's zijn onderdeel van het 'haak-je-eigen-vierkant' idee, die Dedri al tijden wil uitbrengen. Ze 

hoopte dat ze alle alternatieven zou kunnen publiceren, maar het dagelijkse leven (en Sophie) nemen 

veel tijd in beslag. Hier staan dus, voor jullie haakplezier, 2 mogelijke variaties: Jack & Lydia. 

Zoals velen van jullie misschien wel weten is Sophie vernoemd naar Kimberly Slifers kleindochter. Sophie 

heeft nu ook een broertje en een zusje, Jack en Lydia. Dedri heeft ook een Jack en Lydia in haar leven. 

Jack werkt ze mee samen en Lydia is haar beste vriendinnetje tijdens haar jeugd. 

Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie 

 Jack & Lydia, orgineel patroon 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/jack-and-lydia-4-crochet-squares/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Jack-and-Lydia-Lookatwhatimade.jpg
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Lydia Granny 

Gebruikte afkortingen: 

 l = losse  

 hv = halve vaste 

 v = vaste 

 hstk = half stokje 

 stk = stokje 

 steek = steek 

 Rstkv = reliëf stokje voor 

 DRstkv= dubbel reliëf stokje voor 

 al = achterste lus 

 

 

 

 

 

 

Speciale steken 

 Cluster: 3-stk-samen, zie ook deze foto of deze instructie. 

 
 Bobbelsteek: zie ook deze instructie. Draad over de naald en steek de naald in de aangegeven steek. 

Draad over de naald en haal een lus op. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen, je hebt nu nog 2 

lussen op je naald. Draad over de naald en steek de naald in dezelfde steek. Draad over de naald en haal 

een lus op, je hebt nu 4 lussen op de naald. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen, je hebt nu 

nog 3 lussen op je naald. Draad over de naald en steek de naald in dezelfde steek. Draad over de naald en 

haal een lus op, je hebt nu 5 lussen op de naald. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen, je hebt 

nu nog 4 lussen op je naald. Draad over de naald en haal deze in één keer door alle 4 lussen. 

Het verschil tussen een cluster en een bobbelsteek is dat je bij de cluster een basis hebt van 3 steken waarin je 

haakt en bij de bobbelsteek steek je je naald 3x in dezelfde steek. 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-cluster-stitch-dc3tog/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/Lookatwhatimade-Bobble-Stitch-Tutorial.jpg
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Materialen en kleuren Lydia 

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 1 718 Light Pink 2513 Light Rose 841 Moonstone 

Toer 2 719 Dark Pink 2514 Dark Rose 852 Lemon Quartz 

Toer 3 720 Fuchsia 2492 Bordeaux 851 Deep Amathyst 

Toer 4 642 Light Green 2531 Olive 846 Canada Jade 

Toer 5 622 Light Turquoise 2432 Light Blue 841 Moonstone 

Toer 6 719 Dark Pink 2514 Dark Rose 851 Deep Amathyst 

Toer 7 718 Light Pink 2513 Light Rose 848 Corrundum Ruby 

 

Toer 1 

In een magische ring: 3L (telt als je eerste stk). Haak 11 stk in de ring. Sluit af met een hv in de derde l. Ga je de 

volgende toer verder met een andere kleur dan kun je misschien beter de onzichtbare afhechting gebruiken. 

Weet je nog niet hoe je een magische ring moet maken kijk dan naar deze video instructie van Tamara van 

Moogly. Let op dat je je begindraad heel goed afhecht. Als je deze gewoon wegknipt zal je hele haakwerk kapot 

gaan. 

  
Aantal steken: 12 stk 

 

Toer 2  

Begin met een begin half stokje in  de al van één van de steken. Haak nog een hstk in de al van dezelfde steek. 

Haak 2 hstk in de al van alle steken. Sluit af met een hv in het begin stk-je.  

 
Aantal steken: 24 hstk  

 

Toer 3 

 Ga je verder met dezelfde kleur, (hstk, stk) in de steek na de hv. (Stk- hstk) in de volgende steek.  

 Met een nieuwe kleur begin je met hv in dezelfde steek als de hv waarmee je hebt afgesloten.  (Hstk, stk) 

in de steek na de hv. (Stk- hstk) in de volgende steek. 

 

*Hv in de volgende steek. (Hstk, stk) in de volgende steek. (Stk- hstk) in de volgende steek.* Herhaal ** nog 6 

keer. Sluit af met een hv in de eerste hv. 

 

Aantal steken: 16 stk, 16 hstk en 8 hv. 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/
https://www.youtube.com/watch?t=20&v=pK8vTCcVu-4
http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Toer 4 

Deze toer haak je in de 'derde' lus, deze zit direct achter de al van je steken. Zie ook deze foto of deze instructie 

van moogly als je niet weet waar de 'derde' lus zit.

 

Begin met een begin vaste en het tweede stokje van één van de blaadjes.  

*3L. (Bobbelsteek, 4L, bobbelsteek) in de 'derde' lus van het tweede stokje in het volgende blaadje. Dit is nu je 

hoek geworden. 3L. V in beide stk van het volgende blaadje.*   

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v. 

Hecht af. Laat de uiteinden zitten tot na de volgende toer, dan is het makkelijker om deze weg te werken. 
 

Aantal steken: 8 bobbelsteken, 8 v, 8 lbg van 3l en 4 lbg van 4l (in de hoeken) 

 Per kant: 2 bobbelsteken, 2 v en 2 lbg van 3l 

 

Toer 5 

 Begin met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde hoek. Dit is je hoek. 

 

*Haak een Rstkv rondom de volgende bobbelsteek. Haak 3stk om de volgende lbg van 3l. Haak een Rstkv rondom 

de volgende 2 v-en. Haak 3stk om de volgende lbg van 3l. Haak een Rstkv rondom de volgende bobbelsteek. (2Stk, 

2l, 2stk) in de volgende lbg van 4l.*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in het begin stk. 
 

Aantal steken: 40 stk, 16 Rstkv en 4 lbg van 2l (in de hoeken) 

 Per kant: 10 stk en 4 Rstkv  

 

  

http://www.mooglyblog.com/third-loop-half-double-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
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Toer 6 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende stk en in de lbg van 2l. 3L, dit is je eerste stk. (Stk, 2l, 

2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde hoek. 

Dit is je eerste hoek. 

*2L. Sla de eerste 'verstopte' steek over. (Haak een cluster, 2l). Herhaal () nog 3 keer. Sla de laatste steek over. 

(2Stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg van 2l.*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in de derde l of 

in het begin stk. 

 
Aantal steken: 16 stk, 16 clusters en 24 lbg van 2l (incl. de hoeken) 

 Per kant: 4 stk, 4 clusters en 5 lbg van 2l 

 

Toer 7 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende stk en in de lbg van 2l. 3L, dit is je eerste stk. (Stk, 2l, 

2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde hoek. 

Dit is je eerste hoek. 

 

*Stk in de eerste 2 steken. (Haak 2stk om de volgende lbg van 2l, haak een Rstkv rondom het volgende cluster). 

Herhaal () nog 3 keer. Haak 2stk om de laatste lbg van 2l. Stk in de laatste 2 steken. (2Stk, 2l, 2stk) in de volgende 

lbg van 2l.* 

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in de derde l of 

in het begin stk. 

 
Aantal steken: 72 stk, 16 Rstkv en 4 lbg van 2l (in de hoeken) 

 Per kant: 18 stk en 4 Rstkv  

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
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http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Lydia-Square.jpg
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Jack Granny 

Gebruikte afkortingen: 

 l = losse  

 hv = halve vaste 

 v = vaste 

 hstk = half stokje 

 stk = stokje 

 steek = steek 

 Rstkv = reliëf stokje voor 

 DRstkv= dubbel reliëf stokje voor 

 al = achterste lus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale steken 

 Bobbelsteek: zie ook deze instructie. Draad over de naald en steek de naald in de aangegeven steek. 

Draad over de naald en haal een lus op. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen, je hebt nu nog 2 

lussen op je naald. Draad over de naald en steek de naald in dezelfde steek. Draad over de naald en haal 

een lus op, je hebt nu 4 lussen op de naald. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen, je hebt nu 

nog 3 lussen op je naald. Draad over de naald en steek de naald in dezelfde steek. Draad over de naald en 

haal een lus op, je hebt nu 5 lussen op de naald. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen, je hebt 

nu nog 4 lussen op je naald. Draad over de naald en haal deze in één keer door alle 4 lussen. 

 

  

http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/Lookatwhatimade-Bobble-Stitch-Tutorial.jpg
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Materialen en kleuren Jack 

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 1 529 Violet 2480 Pink 841 Moonstone 

Toer 2 651 Light Purple 2519 Violet 853 Amazonite 

Toer 3 726 Moors 2534 Cyclamen 855 Green Agate  

Toer 4 642 Light Green 2531 Olive 852 Lemon Quartz  

Toer 5 622 Light Turquoise 2432 Light Blue 841 Moonstone 

Toer 6 721 Heath 2493 Heath 845 Blue Apatite 

Toer 7 726 Moors 2534 Cyclamen 855 Green Agate 
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Toer 1 

In een magische ring: 3L (telt als je eerste stk). Haak 11 stk in de ring. Sluit af met een hv in de derde l. Ga je de 

volgende toer verder met een andere kleur dan kun je misschien beter de onzichtbare afhechting gebruiken. 

Weet je nog niet hoe je een magische ring moet maken kijk dan naar deze video instructie van Tamara van 

Moogly. Let op dat je je begindraad heel goed afhecht. Als je deze gewoon wegknipt zal je hele haakwerk kapot 

gaan. 

  
Aantal steken: 12 stk 

 

Toer 2  

Heb je problemen met deze toer kijk dan naar onderstaande foto of naar deze instructie, die laat zien hoe je 

meerdert met reliëf steken. 

 Ga je verder met dezelfde kleur, 3l (dit is je eerste stk), en haak Rstkv rondom de 3l (deze telt als je eerste 

stk), van de vorige toer. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in de hv waarmee je de vorige toer hebt afgesloten 

en haak Rstkv rondom de 3l (deze telt als je eerste stk), van de vorige toer. 

 

(Stk in de volgende steek. Haak een Rstkv om dezelfde steek) in iedere steek van de vorige toer. Sluit af met een 

hv in de derde l of in het begin stk. 
 

Aantal steken: 12 stk en 12 Rstkv 

 

 

 Toer 3 

 Ga je verder met dezelfde kleur, 3l.  

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in de hv waarmee je de vorige toer hebt afgesloten. 
 

Stk in de volgende steek (dit is het Rstkv van de vorige toer). Haak een Rstkv om dezelfde steek. 

* Stk in de volgende 2 steken (de tweede steek is het Rstkv van de vorige toer). Haak een Rstkv rondom dezelfde 

steek.* Herhaal ** nog 10 keer. Sluit af met een hv in de derde l of in het begin stk. 
 

Aantal steken: 24 stk en 12 Rstkv  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/
https://www.youtube.com/watch?t=20&v=pK8vTCcVu-4
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-increase-front-post-stitches/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/How-to-Increase-With-Front-Post-Stitches-Round-2.jpg
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Toer 4 

 Met dezelfde kleur, 1l en haak een v in de hv waarmee je de vorige toer hebt afgesloten. 

 Begin met een begin vaste in de hv waarmee je de vorige toer hebt afgesloten.  

*3L. Sla 3 steken over. (Bobbelsteek, 4L, bobbelsteek) in de volgende steek,  dit moet het stokje voor het volgende 

Rstkv zijn. Dit is nu je hoek geworden. 3L en sla de 3 volgende steken over, let op dat je echt maar 3 steken 

overslaat, de eerste steek zit verstopt achter de bobbels.. V in de volgende 2 steken, dit zijn een Rstkv en een stk.*   

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v. 

Hecht af. Laat de uiteinden zitten tot na de volgende toer, dan is het makkelijker om deze weg te werken. 
 

Aantal steken: 8 bobbelsteken, 8 v, 8 lbg van 3l en 4 lbg van 4l (in de hoeken) 

 Per kant: 2 bobbelsteken, 2 v en 2 lbg van 3l 

 

Toer 5 

 Begin met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde hoek. Dit is je hoek. 

 

*Haak een Rstkv rondom de volgende bobbelsteek. Haak 3stk om de volgende lbg van 3l. Haak een Rstkv rondom 

de volgende 2 v-en. Haak 3stk om de volgende lbg van 3l. Haak een Rstkv rondom de volgende bobbelsteek. (2Stk, 

2l, 2stk) in de volgende lbg van 4l.*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in het begin stk. 
 

Aantal steken: 40 stk, 16 Rstkv en 4 lbg van 2l (in de hoeken) 

 Per kant: 10 stk en 4 Rstkv  

 

Toer 6 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende stk en in de lbg van 2l. 3L, dit is je eerste stk. (Stk, 2l, 

2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde hoek. 

Dit is je eerste hoek. 

 

*Haak een stk in alle 14 steken. (2Stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg van 2l.*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in de derde l of 

in het begin stk. 

 
Aantal steken: 72 stk en 4 lbg van 2l (in de hoeken) 

 Per kant: 18 stk 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
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Toer 7 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende stk en in de lbg van 2l. 3L, dit is je eerste stk. (Stk, 2l, 

2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde hoek. 

Dit is je eerste hoek. 

 

*Haak een stk in alle 18 steken. (2Stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg van 2l.* 

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in de derde l of 

in het begin stk. 

 
Aantal steken: 88 stk en 4 lbg van 2l (in de hoeken) 

 Per kant: 22 stk 

  

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining
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