Sophies Universe CAL

Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie
deel 14, 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 14
Klik op de
foto voor
een
grotere
afbeelding

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Toer 93

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Toer 94

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Toer 95

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Toer 96

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Toer 97

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Het is Dedri opgevallen dat sommige van jullie het deel waarin de hoeken en de 'verstopte' steek staan
beschreven, gemist hebben. Hierin wordt uitgelegd welk deel bij welke steek hoort wanneer je rond haakt. Heb je
hier nog steeds moeite mee, lees dan dit nog eens goed door.
Sommigen van jullie raken juist in de war door over de 'verstopte' steek te praten. Het klopt dat deze niet altijd
verstopt zit, helemaal als je weet waar je op moet letten, maar door hier de aandacht op te vestigen herinner ik
jullie (en ook mijzelf) eraan om er op te letten waar de eerste steek na de hoek ingestoken moet worden.
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Toer 93



Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende stk-je en 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 de lbg van 2l in één van de de hoeken. (Stk, 2l,
2stk) in dezelfde lbg van 2l. Dit is je eerste hoek.

* Sla de eerste 'verstopte' steek over. (Stk in de volgende 14 steken. 5L en sla de volgende 5 steken over). Herhaal
() nog 7 keer. Stk in de laatste 14 steken. (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: 520 stk, 32 lbg van 5l en 4 lbg van 2l
 Per kant: 130 stk en 8 lbg van 5l
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Toer 94




Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het
volgende stk-je en 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 de lbg van 2l in één van de de
hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde lbg van 2l.
Dit is je eerste hoek.

* Sla de eerste 'verstopte' steek over. Stk in de
volgende 14 steken (foto 1). (7L (foto 2). Sla het
volgende stk-je, de lbg van 5l en het volgende stk-je
over (op foto 3 zie je duidelijk de overgeslagen steken).
Stk in de volgende 12 steken). Herhaal () nog 6 keer.
7L. Sla het volgende stk-je, de lbg van 5l en het
volgende stk-je over. Stk in de volgende 15 steken. (2Stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg van 2l in de hoek (foto 6).*
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: 468 stk, 32 lbg van 7l en 4 lbg van 2l
 Per kant: 117 stk en 8 lbg van 7l
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Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het
volgende stk-je en in de volgende lbg van 2l
in de hoek. 2L, telt als je eerste hst-kje.
(hstk, 2l, 2 hstk) in dezelfde lbg van 2l. Dit is
je eerste hoek.
Met een nieuwe kleur begin je met een
begin half stokje in de lbg van 2l in één van
de de hoeken. (hstk, 2l, 2hstk) in dezelfde
lbg van 2l. Dit is je eerste hoek.

* Hstk in de volgende 16 steken (foto 1). Sla niet per
ongeluk de eerste 'verstopte' steek over.
(2L (foto 2). Haak een dstk tussen de tweede en
derde overgeslagen steek van toer 92, hierbij sluit
je de lbg-en van 5l en 7l van toeren 93 en 94 in
(foto's 3-5). 2L (foto 6). Hstk in de volgende 12
steken (foto's 7 & 8)). Herhaal () nog 7 keer. Hstk in
de laatste 5 steken. (2Hstk, 2l, 2hstk) 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 halve
stokje of in de tweede l.
De vlindertjes zien er nu nog een beetje rommelig uit. Door er een beetje aan te trekken komen ze mooi in vorm.
Aantal steken: 468 hstk, 32 dstk, 64 lbg van 2l en 4 lbg van 2l (voor de hoeken)
 Per kant: 121 hstk, 8 dstk en 16 lbg van 2l
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Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het
volgende hstk-je en in de volgende 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 de lbg van 2l in één van de de hoeken.
(2L, v) in dezelfde lbg van 2l. Dit is je eerste hoek
(foto 1).

* Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende
17 steken (foto 2). (Haak 3v in de volgende lbg van 2l
(foto 3). V in het volgende dstk (foto 4). Haak 3v in de
volgende lbg van 2l (foto 5). Sla de eerste 'verstopte'
steek over. V in de volgende 11 steken). Herhaal () nog 7
keer. V in de laatste 7 steken. (V, 2l, v) 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 de eerste v.
Aantal steken: 680 v en 4 lbg van 2l
 Per kant: 170 v
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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 de lbg van 2l in één van de de hoeken. (Stk, 2l,
2stk) in dezelfde lbg van 2l. Dit is je eerste hoek.

* Stk in de alle 170 steken. Sla niet per ongeluk de eerste 'verstopte' steek over. (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: 696 stk en 4 lbg van 2l
 Per kant: 174 stk

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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