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Sophies  Universe  CAL 

 

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

 deel 15, 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-15-cal-2015/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Lookatwhatimade.jpg
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Materialen en kleuren  deel 15 

Klik op de 
foto voor 
een 
grotere 
afbeelding 

      

Klik op de 
foto voor 
een 
grotere 
afbeelding 

   
  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 98 712 Turquoise 2492 Bordeaux 851 Deep Amathyst 

Toer 99 642 Light Green 2531 Olive  846 Canada Jade 

Toer 100 720 Fuchsia 2493 Heath 856 Coral 

Toer 101 622 Light Turquoise 2480 Pink 841 Moonstone 

 

Dedri heeft voor ons een aantal tabellen gemaakt waarin we het garenverbruik kunnen aflezen. De tabellen 

worden wekelijks bijgewerkt. Onderstaand de linkjes: 

 Kleine (Cotton8) versie 

 Medium (Softfun) versie 

 Grote (Stone washed XL) versie 

Speciale steken die we voor deel 15 nodig hebben: 

 Popcorn Steek: Haak 5 stokjes in dezelfde steek. Haal je haaknaald uit de laatste steek. Steek deze in de 

eerste steek van de 5 stokjes. Pak de laatste lus op met je haaknaald en haal deze door het eerste stokje. 

Sluit af door 1 losse te haken (deze hoort altijd bij de popcorn steek) Zie ook deze instructie voor de 

popcornsteek . 

o Begin Popcorn Steek:  3 lossen (telt als eerste stk). Haak 4 stokjes in dezelfde steek.   Haal je 

haaknaald uit de laatste steek. Steek deze in de derde losse van je begin stokje steek van de 5 

stokjes. Pak de laatste lus op met je haaknaald en haal deze door het eerste stokje. Sluit af door 1 

losse te haken (deze hoort altijd bij de popcorn steek) Zie ook deze instructie voor de 

popcornsteek  

 V-steek:  (stk, 1l, stk) in dezelfde steek.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16IydnzRxdBvtdkobQnuJ6mwmt7hXasvwMAwpru71h_k/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/104QVdspJ-sYrJiyiKT0_ojZKQ5atU-w4qYlLSDNQrXU/edit#gid=34043450
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qSnzARoCz914nQKOPlULqgG7gaO62oxPEelzHnIUJVg/edit#gid=1884461658
http://www.mooglyblog.com/popcorn-stitch/
http://www.mooglyblog.com/popcorn-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-popcorn-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-popcorn-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Cotton-8-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Softfun-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Stonewashed-XL-2-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Cotton-8-2-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Softfun-2-Lookatwhatimade.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Stonewashed-XL-Lookatwhatimade.jpg
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Toer 98 

Als je toer 91 met reliëfsteken hebt gehaakt, is het mooi om dat deze toer ook te doen. Je maakt hiermee de 

'vlinderrand' af. 

Als je toer 91 met gewone steken hebt gehaakt (zoals ook op de foto-uitleg) dan haak je nu ook met gewone 

steken. 

 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. 

 

* Stk in de alle 174 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: 712 stk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 178 stkl 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-98.jpg
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Toer 98 Stone washed XL 

gehaakt met reliëfsteken 
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Toer 99 (blaadjes) 

 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 (aangegeven met een pijl op foto 1). Stk in de volgende 3 steken (foto 2). 

Sla de volgende steek over. (Stk, 1l, stk) in de volgende steek. Dit is de eerste V-steek (foto 3). (Sla de volgende 

steek over. Stk in de volgende 3 steken. Sla de volgende steek over. Haak een V-steek in de volgende steek). 

Herhaal () nog 27 keer (foto 4). Je moet nu 4 steken voor de hoek over hebben. Sla de volgende steek over. Stk in 

de laatste 3 steken. (2Stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg van 2l in de hoek (foto 5).*  

 

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: 376 stk, 116 V-steken en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 94 stk en 29 V-steken 

  

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-99.jpg
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Toer 100, 'popcornsteken'  
Deze toer wordt gehaakt in lbg van 1l van de V-steek. 

Let er op bij het maken van de popcorn steek dat je deze afsluit met een losse, net als in eerdere toeren. Deze losse 

is een onderdeel van de pocorn steek! Dus als je na de popcorn steek 5 lossen moet maken zit daar niet de losse bij 

in waarmee je je popcorn steek moet afmaken. 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende stk-je. 

  Met een nieuwe kleur begin je met een hv in het laatste stk aan één van de kanten (foto 1). 

 

Haak een begin popcorn steek (zie hiervoor de speciale steken) (foto 2).  

* 5L (foto 2). Dit is je eerste lbg van 5. Sla de lbg van 2L en het eerste stk van de volgende kant over. Haak een 

popcornsteek in het volgende stk (foto's 4 & 5). 

 

 (5L. Haak een popcornsteek in de lbg van 1l van de volgende V-steek). Herhaal () nog 28 keer. 5L. Sla de volgende 

4 stk-jes na de laatste v-steek over en haak een popcornsteek in de volgende steek, dit moet het laatste stk-je 

voor de lbg van 2l in de hoen zijn (aangegeven met een pijl op foto 7 en gehaakt op foto 8).*  

 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet bij de laatste herhaling de laatste popcornsteek. Sluit af met een hv bovenop de 

popcornsteek. 

 

Op foto 9 zie je de popcornsteek aan beide zijden van de lbg van 5l in de hoek. 

 
Aantal steken: 124 popcornsteken en 124 lbg van 5l (dit is inclusief de lbg in de hoeken) 

 Per kant: 31 popcornsteken en 30 lbg van 5l (dit is zonder de lbg in de hoek) 
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http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-100.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-100-Complete.jpg
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Toer 101 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in het volgende in de volgende lbg van 5l in de hoek. (1L, v) in dezelfde 

lbg van 5l. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in  de lbg van 5l in één van de de hoeken (foto 1). 

 

* Haak nu voor de lbg van 5l, (2stk, 2l, 2stk) in de lbg van 2l van toer 99 (foto 2). Haak een Rvv rondom de 

bovenkant van de volgende popcornsteek (foto's 3 & 4). V om de volgende lbg van 5l (foto 5). Haak nu voor de lbg 

van 5l, stk in de volgende 3 steken en stk in het eerste stk van de volgende V-steek van toer 99 (aangegeven met 

een pijl op foto 5 en gehaakt op foto's 6 & 7).  
(Haak een Rvv rondom de bovenkant van de volgende popcornsteek. V om  de volgende lbg van 5l. Haak nu voor 

de lbg van 5l, stk in de volgende 3 steken tussen de V-steken en stk in het eerste stk van de volgende V-steek van 

toer 99). Herhaal () nog 27 keer (foto 8). Je moet nu één lbg van 5l over hebben voor de lbg van 5l in de hoek.  

Haak een Rvv rondom de bovenkant van de volgende popcornsteek. V om de volgende lbg van 5l. Haak nu voor 

de lbg van 5l, stk in de volgende 4 steken van toer 99 (foto 9). Haak een Rvv rondom de bovenkant van de laatste 

popcornsteek. V in de lbg van 5l in de hoek.* 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste v van de laatste herhaling.  Sluit af met een hv in de eerste v. 

 

Aan het einde van deze toer heb je één Rvv rondom iedere popcorn steek, en (v, 4stk) tussen de popcorn steken. Je 

hebt 4 lbg van 2l in de hoeken. Tel je steken om te controleren dat je er geen gemist hebt. 

De lbg van 5l zitten aan de achterkant van je werk (zie ook de foto hieronder van de achterkant. 

 
Aantal steken: 124 v, 124 Rvv, 496 stk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 31 v, 31 Rvv en 124 stk 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-101-Complete-Lookatwhatimade.jpg

