Sophies Universe CAL

Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie
deel 10, orgineel patroon






















Gebruikte afkortingen:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk = half stokje
stk = stokje
steek = steek
dstk = dubbel stokje
Rvv = reliëf vaste voor
Rva = reliëf vaste achter
Rstkv = reliëf stokje voor
Rstka = reliëf stokje achter
HRstkv = half reliëf stokje voor
HRstka = half reliëf stokje achter
DRstkv= dubbel reliëf stokje voor
DDRstkv= drie dubbel reliëf stokje voor
VDRstkv= vier dubbel reliëf stokje voor (garen 4x over de naald)
DRstka= dubbel reliëf stokje achter
lbg = lossenboog
vl = voorste lus
al = achterste lus
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Materialen en kleuren deel 10
Klik op de
foto voor
een
grotere
afbeelding

Klik op de
foto voor
een
grotere
afbeelding
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Toer 75

719 Dark Pink

2514 Rose

841 Moonstone

Toer 76

718 Light Pink

2513 Light Rose

848 Corundum Ruby

Toer 77

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

853 Amazonite*

Toer 78

651 Light Purple

2519 Violet

846 Canada Jade

Toer 79

726 Moors

2534 Cyclamen

850 Garnet

Toer 80

720 Fuchsia

2492 Bordeaux

841 Moonstone

*Wanneer je bovenstaande volgorde gebruikt en je hebt het pakket van de stonewashed XL aangeschaft, zou je nu
nog ongeveer 23 gram van de kleur Amazonite over moeten hebben, dat is +/- 35 m. Voor toer 77 heb je ongeveer
20 m nodig. Heb je minder dan 20 m gebruik dan de kleur Moonstone.
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Speciale steken die we voor deel 10 nodig hebben:


Gekruist stk: Sla een steek over en haak een stk in de volgende steek (foto 1). Haak een stk in de
overgeslagen steek, haak hierbij rondom het gehaakte stk (aangegeven met een pijl op foto 1 en gehaakt
op foto 2) . Het gekruiste stokje lijkt heel erg op de kabelsteek van deel 8.

Onthoudt dat wanneer je de steken per kant telt, je telt vanaf de lbg van 1l tot aan de lbg van 1l. Gebruik
steekmarkeerders als je denkt dat je de hoeken niet terug vindt. Uitzonderingen worden aangegeven.
Let op de de korte kanten nu het langst zijn. Je kunt dit onthouden doordat de korte kanten één centrale bloem
hebben.
Hint:
In dit deel haken we veel vasten, heel, heel veel vasten. Dedri geeft ons de tip hoe ze deze telt zonder dat ze er gek
van wordt.
Ze telt in groepjes van 20, en deze deelt ze op in stukjes van 4: 1 2 3 4 ... 5 6 7 8 ... 9 10 11 12 ... 13 14 15 16 ... 17
18 19 20. En dan begint ze opnieuw. Als ze tussendoor moet stoppen, dan stopt ze aan het eind van een groepje
van 20, wanneer ze dan haar haakwerk weer oppakt kan ze doorgaan met een groepje van 20.
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Toer 75



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, (1L, v, l, v) in dezelfde steek. Dit is je eerste hoek.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de eerste v aan één van de korte kanten. (1L, v) in
dezelfde steek. Dit is je eerste hoek (foto 1).

V in de volgende 99 steken. De laatste v moet in de laatste v van de korte kant zitten (foto 2). (V, l, v) tussen
dezelfde v en het VDRstkv. Dit doe je door de haaknaald tussen de steeltjes van de steken te steken i.p.v. bovenin
de 2 lussen van het VDRstkv (foto 3). Sla het VDRstkv over, deze zit nu toch verstopt.
* Lange kant: Let op dat je de hele lange kant voor de lbg-en van 1l of lbg-en van 3l van toer 74 haakt. Stk om de
lbg van 1l van toer 73 voor de popcornsteek (foto's 4 & 5).
(Haak een Rstkv rondom de volgende popcornsteek (foto's 6 & 7). Haak nu om de lbg van 3l van toer 73 haak een
stk tussen de popcorn steek en het volgende dstk-samen (foto's 8 & 9). Haak een Rvv rondom het dstk-samen
(foto 10). Haak nu om de lbg van 3l van toer 73 haak een stk tussen het dstk-samen en de volgonde popcorn
steek (aangeven met een pijl op foto 11 en gehaakt op foto 12)). Herhaal () nog 8 keer (foto 14). Haak een Rstkv
rondom de laatste popcornsteek. Haak een stk om de lbg van 1l van toer 73 (foto 15).
Korte kant: Sla het volgende VDRstkv over. (V, l, v) in de volgende steek, deze kant een beetje verstopt zitten
achter het VDRstkv (foto 16). V in de volgende 99 steken. De laatste v moet in de laatste v van de korte kant
zitten. (V, l, v) tussen dezelfde v en het VDRstkv.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste.
Aantal steken: 412 v, 36 Rvv, 80 stk, 40 Rstkv en 8 lbg van 1l
 Per korte kant: 101 v
 Per lange kant: 2 v, 9 Rvv, 20 stk en 10 Rstkv
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Toer 76, schelpjes
De 7 schelpjes aan de lange kant vallen allemaal in een Reliëfsteek. De v tussen de schelpjes vallen allemaal in een
stokje na een reliëfsteek. De steken die je moet markeren helpen je bij het tellen. Kun je de steken allemaal goed
van elkaar onderscheiden, zou je de steekmarkeringen weg kunnen laten.



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv om de volgende lbg van 1l. (1L, v) in dezelfde lbg. Markeer
deze v om later makkelijker te tellen.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste om een lbg van 1l aan het begin van één van de korte
kanten (foto 1). Markeer deze v om later makkelijker te tellen.

Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende 100 steken (foto's 2 & 3). V in de volgende lbg van 1l (foto
4). Markeer deze v om later makkelijker te tellen.
*Lange kant: Sla de volgende 2 steken over, de eerste zit toch al verstopt (aangegeven met een pijl op foto 4).
Haak 6 stk in de volgende steek, dit is het Rstkv die je rondom de popcornsteek hebt gehaakt (foto 5). (Sla de
volgende 2 steken over. V in de volgende steek (aangegeven met een pijl op foto 5 en gehaakt op foto 6). Sla de
volgende 2 steken over. Haak 6 stk in de volgende steek). Herhaal () nog 5 keer (foto's 7 & 8). Sla de laatste 2
steken voor de lbg van 1l over.
Korte kant: V in de volgende lbg van 1l (foto's 7 & 8). Markeer deze v om later makkelijker te tellen. Sla de eerste
'verstopte' steek over. V in de volgende 100 steken. V in de volgende lbg van 1l. Markeer deze v om later
makkelijker te tellen.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste. Afhechten en draden wegwerken.
Aantal steken: 432 v, 168 stk (deze 168 stk vormen de 28 schelpjes)
 Per korte kant: 102 v
 Per lange kant: 6 v, 7 schelpjes (deze 42 stk vormen de schelpjes)
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Toer 77


Met een nieuwe draad begin je met een begin vaste in het vierde stk van het schelpje van 6 stk-jes aan
het einde van één van de lange kanten. (1L, v) in dezelfde steek. Dit is je eerste hoek (foto 1).

V in de volgende 106 steken (foto 2). De laatste v valt en het tweede stk van het schelpje aan het begin van de
volgende lange kant (foto 3). (V, l, v) in de volgende steek (foto 4).
*Lange kant: Haak een VDRstkv rondom het VDRstkv van toer 74 (foto 5). 1L. Haak een Rstka rondom de
volgende v (foto's 6 & 7). (2L. Haak een v tussen het derde en vierde stk van het volgende schelpje (foto 8). 2L.
Haak een Rstka rondom de volgende v.) Herhaal () nog 4 keer (foto 9). 1L. Haak een VDRstkv rondom het VDRstkv
van toer 74 (foto 10).
Korte kant: (V, l, v) in het vierde stk van het schelpje van 6 stk-jes aan het eind van de lange kant (foto 11). V in
de volgende 106 steken. De laatste v valt en het tweede stk van het schelpje aan het begin van de volgende lange
kant. (V, l, v) in de volgende steek.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste.
Aantal steken: 460 v, 24 Rstka, 8 VDRstkv, 40 lbg van 2l en 16 lbg van 1L (inclusief de lbg-en voor de hoeken)
 Per korte kant: 108 v
 Per lange kant: 7 v, 6 Rstka, 2 VDRstkv, 10 lbg van 2l en 2 lbg van 1L
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Toer 78



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv om de volgende lbg van 1l. (1L, v) in dezelfde lbg.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste om een lbg van 1l aan het begin van één van de
korte kanten (foto 1).

V in de volgende 108 steken. Sla niet per ongeluk de eerste 'verstopte'steek over (foto's 2 & 3). V om de volgende
lbg van 1l (foto 4).
*Lange kant: Sla de volgende 2 steken over. Haak 4 stk om de volgende lbg van 1l (aangegeven met een pijl op
foto 4 en gehaakt op foto 5). (Haak 2stk om de volgende lbg van 2l). Herhaal () nog 9 keer (foto's 6 & 7). Haak 4
stk om de volgende lbg van 1l (foto 8). Sla de laatste 2 steken over.
Korte kant: V om de volgende lbg van 1l (aangegeven met een pijl op foto 8 en gehaakt op foto 9). V in de
volgende 108 steken. Sla niet per ongeluk de eerste 'verstopte'steek over. V om de volgende lbg van 1l.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste.
Aantal steken: 440 v, 112 stk
 Per korte kant: 110 v
 Per lange kant: 28 stk
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Toer 79
TIP: de gekruiste stokjes vallen telkens in de2 stokjes die je rondom de lbg van 2l hebt gehaakt.
 Met een nieuwe draad begin je met een begin vaste in het derde stokje van het groepje van 4 stokjes aan
het eind van één van de lange kanten (foto 1). Markeer deze v om later makkelijker te tellen.
V in de volgende 113 steken (foto 2). De laatste v valt in het tweede stk van het groepje van 4 stokjes aan het
begin van de volgende lange kant (foto 3). Markeer deze v om later makkelijker te tellen.
*Lange kant: Haak 2 hstk in de volgende steek (foto 4). Haak een DDRstkv rondom het VDRstkv van toer 77 en sla
de volgende 2 steken van toer 78 over (foto 5). Stk in de volgende steek, dit moet het tweede stk van de 2 stk-jes
rondom de lbg van 2l zijn (aangegeven met een pijl op foto 5 en gehaakt op foto 7). Haak een stk in de
overgeslagen steek, haak hierbij rondom het gehaakte stk, zie ook de uitleg bij de speciale steken (foto 8). Dit is je
eerste gekruiste stk. (Sla de volgende steek over, stk in de steek Haak een stk in de overgeslagen steek, haak
hierbij rondom het gehaakte stk). Herhaal (), nog 8 keer (foto's 9 & 10). Haak een DDRstkv rondom het VDRstkv
van toer 77 en sla de volgende steek van toer 78 over (foto 11). Haak 2 hstk in de volgende steek, dit moet het
tweede stk van het groepje van 4 stk-jes zijn aan het eind van de lange kant (foto 12).
Korte kant: V in de volgende 114 steken, markeer de eerste en laatste v om later makkelijker te tellen. De laatste v
valt in het tweede stk van het groepje van 4 stokjes aan het begin van de volgende lange kant.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste. Afhechten en draden wegwerken.
Aantal steken: 456 v, 16 hstk, 8 DDRstv en 40 gekruiste stk
 Per korte kant: 114 v (van gemarkeerde tot gemarkeerde v)
 Per lange kant: 4 hstk, 2 DDRstv en 10 gekruiste stk
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Toer 80
Sorry, deze toer is saai, Dedri kan er niets aan doen om het leuker te maken.
Wanneer je zeker weet dat je later je steken kunt herkennen en terug vinden, hoef je niet de steekmarkeerders toe
te passen zoals hieronder beschreven wordt. Het is wel erg handig voor het tellen en om te weten waar je straks
moet starten. Je wilt NIET telkens opnieuw 540 steken tellen op het moment dat je denkt dat je fout zit.


Met een nieuwe draad begin je met een begin vaste in het DDRstkv aan het eind van één van de lange
kanten (foto 1). Markeer deze v om later makkelijker te tellen.

V in de volgende 119 steken (foto 2). De laatste v valt in het DDRstkv aan het begin van de volgende lange kant
(foto 3). Markeer deze v om later makkelijker te tellen.
*Lange kant: V in de volgende 20 steken (foto 5). De laatste v valt in de steek voor het DDRstkv aan het eind van
de lange kant (foto 4).
Korte kant: V in de volgende 120 steken, markeer de eerste en laatste v om later makkelijker te tellen. De laatste v
valt in het DDRstkv aan het begin van de volgende lange kant.*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste. Afhechten en draden wegwerken. Laat de steekmarkeerders zitten, deze heb je nodig voor het volgende
deel.
Aantal steken: 560 v
 Per korte kant: 120 v (van gemarkeerde tot gemarkeerde v)
 Per lange kant: 20 v

Over het krullen van je werk
Dedri is bang dat je nu je werk weer moet gaan blokken.
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