Sophies Universe CAL

Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie
deel 11, 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 11
Klik op de
foto voor
een
grotere
afbeelding

Klik op de
foto voor
een
grotere
afbeelding
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Toer 81

642 Light Green

2531 Olive

846 Canada Jade

Toer 82

622 Light Turquoise

2518 Canary

841 Moonstone

Toer 83

642 Light Green

2531 Olive

846 Canada Jade

Toer 84

712 Turquoise

2511 Dark Turquoise

855 Green Agate

Speciale steken die we voor deel 11 nodig hebben:


Picootje: 3L , hv in de derde losse vanaf de haaknaald.



Cluster van 3 DRstkv: dit gaat hetzelfde als een cluster met stokjes, alleen haak je DRstkv. Zie ook deze
video , deze video is met gewone Dstk i.p.v. DRstk.

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.
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Toer 81, begin van de blaadjes in de hoek
Deze toer herhalen we de (bloem) hoeken van toer 26. Maar let op dat het niet helemaal hetzelfde is. Dit is ook de
laatste toer dat we acht kanten of facetten aan ons haakwerk hebben.


Met een nieuwe draad begin je met een begin vaste in de gemarkeerde v aan één van de korte kanten,
met andere woorden, in de v die hebt gehaakt in het DDRstkv van toer 79 (foto's 1 & 2). V in de volgende
119 steken. De laatste v zit in de gemarkeerde v aan het einde van de korte kant, met andere woorden, in
de v die hebt gehaakt in het DDRstkv van toer 79 (foto 3).

* Lange kant: Stk in de volgende 9 steken (foto 4). (Haak 3 dstk in de volgende steek (foto 5). 2L (foto 6). Haak 3
dstk in de volgende steek (foto 7)). In de volgende toer wordt dit de hoek. Stk in de volgende 9 steken. Het laatste
stk zit in de v voor de v die je hebt gehaakt in het DDRstkv van toer 79, met andere woorden de v voor de
gemarkeerde steek (foto 8).
Korte kant: V in de volgende 120 steken. De laatste v zit in de gemarkeerde v aan het einde van de korte kant,
met andere woorden, in de v die hebt gehaakt in het DDRstkv van toer 79 *
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin
vaste.
Op foto 9 zie je hoe je 4 (heel erg korte) lange kanten eruit moeten zien. Deze uitstulpingen vormen de hoeken in
de volgende toer.
Aantal steken: 480 v, 72 stk, 24 Dstk en 4 lbg van 2l
 Per korte kant: 120 v
 Per lange kant: 18 stk, 6 Dstk en 1 lbg van 2l (in de volgende toer wordt dit de hoek)
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Belangrijke mededeling:
Vanaf nu heb je weer gewoon 4 kanten, Whoohoo!
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Toer 82


Met een nieuwe draad begin je met een begin stokje in één van de lbg van 2l in de hoek. In dezelfde lbg: (
Haak nog 5 stk. 3L, hv in de derde losse vanaf de haaknaald om een picootje te maken. Haak 6 stk i n
dezelfde lbg) Het zal wat krap zijn met 12 stk-jes in de hoek. Probeer ze mooi in vorm te drukken! Dit is je
eerste hoek (foto 1).

* Sla de 3 dstk na de lbg van 2l over, de eerste zit toch 'verstopt'. Stk in de volgende 12 steken (foto's 2 & 3). Het
negende stk zit in het laatste stk van de vorige toer. Hstk in de volgende 3 steken (foto 4). V in de volgende 108
steken. je moet nu 6 v over hebben voor het eerste stk (foto 5). Hstk in de volgende 3 steken (foto 6). Stk in de
volgende 12 steken. het laatste stk moet in het laatste stk zitten voor de 3 dstk die de hoek vormen (foto 7). Sla de
3 dstk voor de lbg van 2l over. Haak in de lbg: (Haak 6 stk. 3L, hv in de derde losse vanaf de haaknaald om een
picootje te maken. Haak 6 stk in dezelfde lbg) (foto 8).*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in je begin
stokje. Afhechten en draden wegwerken.
Op foto 9 zie je hoe je hoek eruit moet zien.
Aantal steken: 432 v, 24 hstk, 144 stk en 4 picootjes
 Per kant: 108 v, 6 hstk en 36 stk
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Toer 83, blaadjes in de hoek
Deze toer herhalen we toer 28, met een paar (ok, veel) herhalingen meer tussen de hoeken. Wanneer je de hoeken
haakt in deze toer, lijkt het te krap. Je deken lijkt nu op een schaal. Maak je hierover geen zorgen.
Vergeet niet onderstaande lbg-en van 2 die vet en onderstreept zijn. Dedri blijft deze zelf steeds weer vergeten.


Met een nieuwe draad begin je met een begin vaste in één van de picootjes (foto 1).

*4L (foto 2). Haak een cluster van 3 DRstkv, rondom de dstk van toer 81, zie ook de speciale steken hierboven
(foto's 3 & 4). 2L (foto 6). Sla de eerste 4 stk-jes na de dstk over. Hstk in de volgende 2 steken (de eerste steek
waarin je moet haken is aangeven met een pijl op foto 5). 2L en sla de volgende 2 steken over, hstk in de volgende
2 steken (foto 7). (2L en sla de volgende 2 steken over, v in de volgende 2 steken). Herhaal () nog 28 keer. De
eerste 2v zitten in de eerste 2 hstk-jes van de vorige toer (foto 8). De laatste 2 v zitten in de laatste 2 hstk-jes van
de vorige toer (foto 9). (2L, sla de de volgende 2 steken over, hstk in de volgende 2 steken). Herhaal () nog 1 keer.
Je moet nu nog 4 stk-jes over hebben voor de dstk van toer 81 (foto 10). 2L. Haak een cluster van 3 DRstkv,
rondom de dstk van toer 81 (foto 11). 4L. V in het volgende picootje (foto 12).*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in je begin vaste.
Afhechten en draden wegwerken.
Als je deze toer klaar hebt duw je de (4l, v, 4l) naar achteren, deze zien en gebruiken we niet meer!
Aantal steken: 236 v (incl. de v in hoeken), 32 hstk, 8 clusters van 3 DRstkv, 8 lbg van 4l en 136 lbg van 2l.
 Per kant: 59 v (incl. de v in hoek), 8 hstk, 2 clusters van 3 DRstkv, 2 lbg van 4l en 34 lbg van 2l.
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Toer 84
Behalve 16 steken, werken we alleen in de steken van toer 82. Als je in toer 82 onder de lbg van 2l moet haken,
haak je voor de lbg en niet erover!


Met een nieuwe draad begin je met een begin half stokje in het tweede hstk van toer 83 aan het begin
van één van de kanten (foto 1).

*DRstkv om de volgende 2 steken van toer 82, onder de lbg van 2l. Onthoudt dat je voor de lbg moet haken en
niet erover (foto 2). (2L en haak een Rstkv rondom de volgende 2 steken van toer 82, onder de lbg van 2l (foto 3)).
Heraal () nog 29 keer. Je moet nu 2 lbg-en van 2l voor het eerste blaadje over hebben (foto 4). 2L en DRstkv om de
volgende 2 steken van toer 82, onder de lbg van 2l (foto 5). Hstk in de laatste 2 hstk-jes van toer 83 (foto 6). Nu
moet je haken in de halve cirkel die gevormd wordt door (6stk, picootje, 6stk) van toer 82, en voor de lbg-en van
4l van toer 83. Je moet de 'blaadjes'aan de kant drukken om de eerste en de laatste steek van de halve cirkel te
vinden. 2L en haak een cluster van 3 dstk, in de eerste 3 stk-jes van de halve cirkel (foto's 7 & 8). (4L en haak een
cluster van 3 dstk om de volgende 3 steken van de halve cirkel). Herhaal () nog 2 keer (foto 9). 2L en een hstk in
de volgende 2 hstk-jes van toer 83 (foto 10).*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling het laatste hstk vervallen. Sluit af met een hv in je begin hstk.
Afhechten en draden wegwerken.
Aantal steken: 240 Rstkv, 16 DRstkv, 16 hstk, 16 clusters van 3 dstk, 12 lbg van 4l en 132 lbg van 2l.
 Per kant: 60 Rstkv, 4 DRstkv, 4 hstk, 4 clusters van 3 dstk, 3 lbg van 4l en 33 lbg van 2l.
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Over het krullen van je werk
Dedri is bang dat je nu je werk weer moet gaan blokken.
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