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Sophies  Universe  CAL 

 

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

 deel 12, orgineel patroon  

 Gebruikte afkortingen: 

 l = losse 

 hv = halve vaste 

 v = vaste 

 hstk = half stokje 

 stk = stokje 

 steek = steek 

 dstk = dubbel stokje 

 ddstk= drie 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 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-12-cal-2015/
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Materialen en kleuren  deel 12 

Klik op de 
foto voor 
een 
grotere 
afbeelding 

      

Klik op de 
foto voor 
een 
grotere 
afbeelding 

   
  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 85 726 Moors 2534 Cyclamen 841 Moonstone 

Toer 86 719 Dark Pink 2514 Rose 845 Blue Apatite 

Toer 87 718 Light Pink 2513 Light Rose 841 Moonstone 

Toer 88 714 Canary 2518 Canary 852 Lemon Quartz 

  

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-12-Cotton-8-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-12-Softfun-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-12-Stonewashed-XL-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-12-Cotton-8-2-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-12-Stonewashed-XL-2-Lookatwhatimade.jpg
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Toer 85 

Deze toer herhalen we toer 30, met 28 herhalingen ipv 8 herhalingen. 

 

 Met een nieuwe draad begin je met een begin stokje in de middelste lbg van 4l in één van de hoeken. (2 

stk, 2l, 3 stk) in de zelfde lbg van 4l. Dit is je eerste hoek (foto 1). 

* 5 stk in de volgende lbg van 4l. 5 stk in de volgende lbg van 2l (foto 2). Sla de volgende 2 hstk over en haak een 

hv in het volgende DRstkv (foto 3). Sla het volgende DRstkv over. Haak 8 stk in de volgende lbg van 2 l. Sla het 

volgende Rstkv over en haak een hv in het volgende Rstkv (foto 4).   

Vanaf hier haak je in de steken en om de lbg van 2 lossen van toer 83. Deze liggen achter  de steken van toer 84. 

(V in de volgende 2 v van toer 83 (aangegeven met de pijltjes op foto 5 en gehaakt op foto 6). Haak  2 v om de lbg 

van 2 l van toer 83 (foto 7)) herhaal () nog 27 keer. V in de volgende 2 steken van toer 83. Je hebt nu in totaal 114 

v.  

 

We gaan verder in toer 84, hv in het volgende Rstkv. Sla het volgende Rstkv over en haak 8 stk in de volgende lbg 

van 2l. Sla de volgende 2 DRstkv over en hv in het volgend hstk (aangegeven met een pijl op foto 8 en gehaakt op 

foto 9). Sla het volgende hstk over en haak 5 stk in de volgende lbg van 2 l. Haak 5 stk in de volgende lossenboog 

van 4 lossen. (3stk, 2l, 3 stk) in de middelste lossenboog van 4 lossen (foto 10).*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste herhaling voor de hoek.  Sluit af met een hv in het begin stokje. 

 
Aantal steken: 456 v, 168 stk, 16 hv en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 114 v, 4 hv en 42 stk 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Toer 86 

Deze toer herhalen we toer 31, maar met meer herhalingen aan iedere kant. Het kan zijn dat je weer angstig 

wordt zodra je deze toer ziet. Je moet nu weten dat het meer waard dan gecompliceerd is. Gewoon steek voor 

steek haken en vier het als je klaar bent. 

 

Kijk goed naar deze foto. Het laat je zien welke steek waar zit. 

  
 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in de volgende 2 stk en in de lbg van 2l in de hoek. (1l, v, 2l, v) in 

dezelfde lbg van 2l. Dit is je eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in één van de lbg van 2l in de hoek. (2l, v) in dezelfde 

lbg van 2l. Dit is je eerste hoek. 

 

* V in de volgende 12 stokjes (foto 1). Sla het volgende stk over en haak een Rstkv rondom het eerste DRstkv van 

toer 84. Rva rondom de 8 stokjes van het halve cirkeltje van toer 85. Sla het volgende Rstkv van toer 84 over en 

haak een Rstkv rondom het volgende Rstkv van toer 84 (foto 2). Stk in de volgende 2 steken van toer 85 (achter 

het lbg van toer 84)(foto 3).  

 

Rstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 84 (foto 4) en sla de 2 volgende steken van toer 85 over, (dit zijn de 2 

vasten die gemaakt zijn in de lossenboog van 2 lossen van toer 83) (foto 5).  

 

Hstk in de volgende 2 steken van toer 85. HRstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 84 en sla de volgende 2 

steken van toer 85 over.  

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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(V in de volgende 2 steken van toer 85. Rvv rondom de 2 Rstkv van toer 84 en sla de volgende 2v van toer 85 

over). Herhaal () nog 23 keer. V in de volgende 2 steken van toer 85. Je moet nu 2 groepjes van 2Rstkv van toer 84 

over hebben voor de hv van toer 85.  

 

HRstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 84 en sla de volgende 2 steken van toer 85 over. Hstk in de volgende 

2 steken van toer 85. 

 

Rstkv rondom de volgende 2 Rstkv van toer 84 en sla de volgende 2 steken van toer 85 over. Stk in de volgende 2 

steken van toer 85 (foto 6). 

  

Rstkv rondom het volgende Rstkv van toer 84 (foto 7). Rva rondom de 8 stokjes van het halve cirkeltje van toer 

85. Sla het volgende DRstkv van toer 84 over en haak een Rstkv rondom het volgende DRstkv (foto 8). Sla het 

volgende stokje van toer 85 over en v in de volgende 12 steken.  (v, 2l, v) in de volgende hoek (foto 9)*.  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek. 

 
Aantal steken: 192 Rvv, 304 v, 64 Rva, 16 HRstkv, 16 hstk, 32 Rstkv, 16 stk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 48 Rvv, 76 v, 16 Rva, 4 HRstkv, 4 hstk, 8 Rstkv en 4 stk 
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Toer 87 

Deze toer lijkt op toer 32, behalve het begin en het eind van elke kant. Het grootste verschil is dat er één groep 

van 3 ddstk zit achter de 2 'blaadjes', van de vorige toer en één groep van dstk. 

 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in de volgende lbg van 2l. (1l, v, 2l, v) in dezelfde lbg van 2l. Dit is je 

eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in één van de lbg van 2l in de hoek. (2l, v) in dezelfde 

lbg van 2l. Dit is je eerste hoek (foto 1). 

 

*HRstka in rondom de volgende 12 steken (foto 2). Rstka in de volgende steek (foto 3). Sla het volgende Rstkv 

over en haak 3 ddstk in de eerste lbg van 2l van toer 83, achter het blaadje, (foto 4). Haak 3 dstk in de volgende 

lbg van 2l van toer 83 (foto 5). Sla de 8 Rva van het blaadje en het volgend Rstkv van toer 86 over. V in de 

volgende 114 steken (op foto 6 zie je de eerste v. Op foto 7 zie je een deel van de v-en). De laatse v valt in de steek 

voor het Rstkv van toer 86 (foto 8). Sla het volgende Rstkv over en haak 3 dstk in de eerste lbg van 2l van toer 83, 

achter het blaadje. Haak 3 ddstk in de volgende lbg van 2l van toer 83 (foto 9). Sla de 8 Rva van het blaadje en het 

volgend Rstkv van toer 86 over. Rstka in de volgende steek (foto 10). HRstka in rondom de volgende 12 steken. 

(V, 2l, v) in de lbg van 2l in de hoek (foto 11). *  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in de eerste v van de hoek. 

 
Aantal steken: 464 v, 96 HRstka, 8 Rstka, 24 dstk, 24 ddstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 116 v, 24 HRstka, 2 Rstka, 6 dstk en 6 ddstk 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Toer 88  

Deze toer gaan we weer zigzag heuvels haken.  

 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, ga met een hv in de volgende lbg van 2l. 4L (telt als hstk en 

2l). Hstk in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin half stokje in één van de lbg van 2l in de hoek. (2l, hstk) in 

dezelfde lbg van 2l. Dit is je eerste hoek (foto 1). 

 

*Hstk in de volgende 19 steken, vergeet hierbij niet de 'verstopte' steek na de hoek. V in de volgende steek, dit 

moet het laatste dstk zijn die je in de lbg van 2l achter het blaadje hebt gehaakt (foto 2).  

(3L (foto 3) , hv in de volgende lbg van 2l van toer 84. Deze lbg zit aan de voorkant van je werk en tussen de 

reliëfsteken. (foto 4). 3L (foto 5). Sla de volgende 3 steken van toer 87 over en haak een v in de volgende steek van 

toer 87 (foto's 6 & 7)). Herhaal () nog 28 keer. De laatste v wordt gehaakt in het tweede dstk van achter het 

blaadje.  

Hstk in de volgende 18 steken. (Hstk, 2l, hstk) in de lbg van 2l in de hoek.*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste hoek, sluit af met een hv in het eerste hstk (of in de 2e l) van de 

hoek. 

 
Aantal steken: 112 zigzag heuvels, 120 v, 156 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 28 zigzag heuvels, 30 v en 39 hstk  

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Over het krullen van je werk 

Dedri is bang dat je nu je werk weer moet gaan blokken. Onthoud dat het niet hoeft, uiteindelijk wordt de deken 
de komende weken wel weer plat. Maar voor een mooie foto moet je wel blokken. 
 
 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-88.jpg

