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Sophies  Universe  CAL 

 

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

 deel 17, 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 17 

Klik op de 
foto voor 
een 
grotere 
afbeelding 

      

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 105 622 Light Turquoise 2531 Olive 841 Moonstone 

Toer 106 622 Light Turquoise 2432 L. Blue of 2514 Rose 841 Moonstone 

Toer 107 720 Fuchsia 2492 Bordeaux 846 Canada Jade 

Toer 108 622 Light Turquoise 2519 Violet 841 Moonstone 

Toer 109 622 Light Turquoise 2513 Light Rose 841 Moonstone 
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Toer 105 

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv 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. 

 

* Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de alle 193 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 het begin stokje of 

in de derde l. 

 
Aantal steken: 780 v en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 195 v 
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Toer 106 (Diamanten, de basis, toer 1)  

 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 eerste 'verstopte' steek (foto 1). (Stk 

alleen in de al van de volgende steek (foto's 2 & 3). 

Stk in de volgende 3 steken (foto 4)). Herhaal () nog 

47 keer. Je moet nu 2 steken over hebben voor de 

lbg van 2l in de hoek (foto 5). Stk in de al van de 

volgende steek. Stk in de laatste steek. (2Stk, 2l, 

2stk) in de lbg van 2l in de volgende 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: 796 stk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 199 stk (49 daarvan zitten alleen in al) 
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Toer 107 

In deze toer werk je voornamelijk rondom de steken van toer 105, die al een stk-je in de achterste lus hebben. Je 

zult zien dat de voorste lussen van deze toer een stippellijn vormen over je werk, dit maakt het makkelijker om ze 

terug te vinden. Zie ook de foto die bovenaan staat bij toer 106.   

Dedri stelt voor om deze toer en toer 110 in dezelfde kleur te haken zodat het aanzicht van de diamanten dezelfde 

kleur worden. 

 Ga je verder met dezelfde kleur, (1L, v) in dezelfde steek, waarin de hv zit waarmee je hebt afgesloten. 

 Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in  de tweede steek voor de lbg van 2l in de hoek 

(foto 1). 

 

*3L (foto 2). Sla het laatste stk, de lbg van 2l en het eerste stk van de volgende kant over. V in de volgende steek 

(foto 3). 3L. Je haakt nu voor de steken van toer 106 langs, haak een hv rondom de tweede v van toer 105, hierin 

zit al in de al het stk van toer 106 (aangegeven met een pijl op foto 4 en de insteek van de haaknaald op foto 5). 

3L, Sla de volgende 3 steken van toer 106 over en haak een v in de volgende steek. Dit is het middelste stk-je van 

de 3 stk-jes die tussen de stk-jes in de al zit (aangegeven met een pijl op foto 6 en gehaakt op foto 7).  

(3L. Je haakt nu voor de steken van toer 106 langs, sla de volgende 3 steken van toer 105 over en haak een hv 

rondom de volgende steek van toer 105, hierin zit al in de al het stk van toer 106. Sla de volgende 3 steken van 

toer 106 over en haak een v in de volgende steek. Dit is het middelste stk-je van de 3 stk-jes die tussen de stk-jes in 

de al zit). Herhaal () nog 47 keer (foto 8). Je moet nu 1 stk-je over hebben voor de lbg van 2l in de hoek (foto 9).* 

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste v vervallen. Sluit af met een hv in de eerste vaste. 

Afhechten en draden wegwerken. 

 
Aantal steken: 200 v en 396 lbg van 3l (inclusief de hoeken) 

 Per kant: 50 v en 98 lbg van 3l (zonder de hoeken) 
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Toer 108 (Diamanten, de basis, toer 2)  

Let op dat je in de hoeken voor de lbg van 3l van 

toer 107 haakt. Je hebt deze lbg van 3l weer 

nodig als je het tweede deel van de diamant gaat 

haken in toer 110. 

 

 Begin met een begin half stokje in  de lbg 

van 2l in één van de de hoeken van toer 

106. Let op dat je voor de lbg van 3l van 

toer 107 haakt.  (Hstk, 2l, 2hstk) in 

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

hoek. 

 

*Haak in de hoek nog steeds voor de lbg van 3l 

van toer 107, hstk in de eerste 'verstopte' steek 

van toer 106 (foto 2). Sla de eerste v van toer 107 over. 

(Hstk in de volgende 3 steken van toer 106, dat is tussen de v-en van de zigzag heuvels (foto 3). Haak een Rva 

rondom de volgende v van toer 107 (foto's 4 & 5)). Herhaal () nog 48 keer (foto 6 & 7).  

Haak in de hoek voor de lbg van 3l van toer 107, hstk in het laatste stk van toer 106 (foto 8). Je haakt nog steeds 

in de hoek voor de lbg van 3l van toer 107, (2hstk, 2l, 2hstk) in de lbg van 2l van toer 106 (foto 9).*   

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in het eerste 

hstk.  

 
Aantal steken: 196 Rva, 612 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 49 Rva, 153 hstk 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Toer 109 (Diamanten, de basis, toer 3)  

 Ga je verder met dezelfde kleur, hv in 

het volgende hstk-je en in de volgende 

lbg van 2l in de hoek. 2L, telt als je 

eerste hstk. (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. 

*Sla de eerste 'verstopte' steek over. Hstk in de 

volgende 201 steken. (2Hstk, 2l, 2hstk) in de 

volgende lbg van 2l.* 

 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste hoek vervallen. Sluit af met een hv in het eerste hstk 

of in de tweede l.  Afhechten en draden wegwerken. 

 
Aantal steken: 820 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 205 hstk 

 

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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