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Sophies  Universe  CAL 

 

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

 deel 13, 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 
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Materialen en kleuren  deel 13 

Klik op de foto 
voor een 
grotere 
afbeelding 

      

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 89 642 Light Green 2531 Olive 841 Moonstone 

Toer 90 712 Turquoise 2492 Bordeaux 851 Deep Amathyst 

Toer 91 622 Light Turquoise 2432 Light Blue 841 Moonstone 

Toer 92 622 Light Turquoise 2432 Light Blue 841 Moonstone 

Bloemblaadjes Eigen keuze Eigen keuze Eigen keuze 
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Toer 89 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in de volgende lbg van 2l in de hoek. 3L, telt als je eerste stokje. (Stk, 

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

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

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

 

* Sla de eerste 'verstopte' steek over en haak een stk in de volgende 15 steken. Hstk in de volgende 5 steken. Het 

laatste hstk moet in de laatste v voor de zigzag heuvels zitten. ( Hstk in de volgende 3 steken van toer 87, (foto 2), 

haak een Rva rondom de volgende v van toer 88,  dit is de top van je zigzag heuvel (foto 3)). Herhaal () nog 27 

keer (foto 4). Hstk in de volgende 3 steken van toer 87 (foto 5). Hstk in de volgende 5 steken van toer 88, let op 

dat je niet per ongeluk de eerste steek na de laatste lbg van 3l overslaat (foto 6). Stk in de volgende 15 steken 

(foto 7). (2Stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg van 2l in de hoek (foto 8).*  

 

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

in de derde l. 

 
Aantal steken: 112 Rva, 388 hstk, 136 stk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 28 Rva, 97 hstk, 34 stk 
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Toer 90 

In deze toer, zul je zien dat ik je adviseer om aan elke kant 2 steken te markeren. Dit hoeft niet, het is een advies 

als je het nog lastig vindt om de verschillende steken te onderscheiden. 

 

 Begin je met een begin half stokje in één van de lbg van 2l in de hoek. (Hstk, 2l, 2hstk) in dezelfde lbg van 

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

 

* Sla de eerste 'verstopte' stk-je over en haak een hstk in de volgende 18 steken. Het laatste hstk zit in het tweede 

hstk van de vorige toer (foto 2). DRstka rondom de vierde Rva van het 'blaadje' die je in toer 85 & 86 hebt gehaakt 

(foto's 3 & 4). Sla de volgende steek van toer 89 over en haak een hstk in de volgende 40 steken (foto 5). Markeer 

het laatste hstk. V in de volgende 40 steken (foto 6). Markeer de laatste v. Hstk in de volgende 40 steken. Je moet 

nu 2 hstk-jes over hebben voor de stk-jes van de vorige toer (foto 7). DRstka rondom de vierde Rva van het 

'blaadje' die je in toer 85 & 86 hebt gehaakt (foto 7). Sla de volgende steek van toer 89 over en haak een hstk in 

de volgende 18 steken (foto 9). (2Hstk, 2l, 2hstk) in de volgende lbg van 2l in de hoek (foto 10).*  

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

stokje. 

 

Aantal steken: 160 v, 480 hstk, 8 DRstka en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 40 v, 120 hstk en 2 DRstka 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Op onderstaande foto zie je de gemarkeerde steken. 
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Toer 91 (begin van de band met vlinders) 

Voor toer 91 tot en met 96 kun je het beste dezelfde kleur gebruiken. Het enige detail in deze toeren zijn de 

vlinders, deze zullen er minder uitspringen wanneer je elke toer een andere kleur haakt. Maar het is jouw project 

dus je mag doen wat je wilt! 

Wil je deze toer er meer uit laten springen, haak dan reliëf steken achter i.p.v. de normale steken. Dit is echt een 

toevoeging aan het patroon. Dedri heeft dit niet gedaan i.v.m. de hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt en 

omdat ze weet hoeveel mensen er telkens op de reliefsteken hebben gemopperd. (Ik heb het ook niet gedaan, het 

is wel mooi om het te doen, zie de foto hieronder) 

 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in de volgende steek en in de lbg van 2l in de hoek. 4L, telt als je 

eerste hstk en 2l. Hstk in dezelfde lbg van 2l. 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 51 steken, let op dat je de eerste 'verstopte' steek NIET overslaat (foto 2). Het 21e hstk zit in 

het DRstka van de vorige toer. V in de volgende 60 steken. De tiende v zit in het laatste (gemarkeerde) hstk van de 

vorige toer (foto 3). Het vijftigste v zit in de laatste (gemarkeerde) v van de vorige toer. Hstk in de volgende 51 

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

 

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

stokje of in de tweede l. 

 
Aantal steken: 240 v, 416 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 60 v en 104 hstk 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Toer 92 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in de volgende lbg van 2l in de hoek. 3L, telt als je eerste stokje. (Stk, 

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

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

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

*Sla de eerste 'verstopte' steek over. Stk in de volgende 163 steken langs de hele kant (foto 2). (2Stk, 2l, 2stk) in 

de  volgende lbg van 2l in de hoek.*  

 

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

in de derde l. 

 
Aantal steken: 668 stk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 167 stk  
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Bloemblaadjes (optioneel) 

Deze worden op precies dezelfde manier gehaakt als aan het einde van deel 4. *You can use whichever 

colour/colours you prefer for the Optional Flowers. I have decided to leave my Optional Flower until the blankets are 

done, mainly so that I can show you what they looks like with/without the flowers.  If you wait until later you will also have 

a better idea of which yarns you have lots left of (and which ones are close to running out). 

 

De bloemblaadjes worden gehaakt in de Rva van de 'blaadjes' die je in toer 85 en 86 hebt gehaakt. 

 Je kunt de bloemblaadjes in elke kleur maken die je wilt, dedri wacht met het toevoegen van de bloemblaadjes 

totdat de hele deken af is. Je kunt dan beter bepalen hoe het eruit gaat zien zonder/met de bloemen. Ook heb je 

dan een idee van welke kleur je nog genoeg garen hebt. 

Het is helemaal aan jou hoe je dit wilt invullen. Je zou er natuurlijk ook hele ander bloemen erop kunnen haken, 

ook goed! 

 

Hv in de eerste Rva van toer 86, (4 hst in de volgende Rva, hv in in de volgende Rva) herhaal () nog 3 keer. De 

laatste hv valt bovenin het Rstkv achter het blaadje. Hecht af en werk alle draden netjes weg. 

Herhaal voor elk van de 8 'blaadjes van toer 85 en 86. 

 

 
 

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. 
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