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Sophies  Universe  CAL 

 

Deel 18 is het laatste officiele deel van Sophie's Universe. Volgende week komen er optionele 

vierkanten/toeren om er een rechthoek van te maken. De week daarna kijken we naar een optionele 

rand. En de week DAARNA komt het optionele haken aan de voorkant van je werk en nog een paar 

andere dingen. 

 

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

 deel 18, 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 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-18-cal-2015/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-18-Lookatwhatimade.jpg
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 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 

 

Materialen en kleuren  deel 18 

Klik op de 
foto voor 
een 
grotere 
afbeelding 

      

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 110 720 Fuchsia 2492 Bordeaux 846 Canada Jade 

Toer 111 622 Light Turquoise 2514 Rose 841 Moonstone 

Toer 112 726 Moors 2534 Cyclamen 848 Corundum ruby 

Toer 113 721 Heath 2493 Heath 850 Garnet 
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Toer 110 

In deze toer maak je de diamanten af door nog meer zigzag heuvels te haken, gebruik dezelfde kleur als toer 107. 

De eerste en de laatste zigzag heuvel zijn anders als de rest. Let daar goed op bij het haken! Kijk goed waar je het 

eerste dstk moet beginnen, kijk hiervoor naar de foto of kijk voor extra hulp naar deze video. 

 Begin met hv in het achtste hstk-je aan het begin van één van de kanten (foto 1) 

 

*Haak een dstk in de steek waarin ook de eerste v van toer 107 zit. Dit doe je door je haaknaald van boven naar 

beneden in de steek, waarin de v ook zit, te steken. Let op dat je links van de 3l van toer 107 blijft (rechts voor de 

linkshandigen) (foto 2 t/m 4). 3L (foto 5). Haak een hv rondom de volgende v van toer 107 (foto 6). 

 

(3L (foto 7). Sla de volgende 3 steken van toer 109 over en haak een v in de volgende steek, dit is het hstk die je 

hebt gehaakt in de Rvv van toer 108 (foto 8). 3L. Haak een hv rondom de volgende v van toer 107). Herhaal () nog 

46 keer (foto 9). 

  

3L (foto 10). Haak een dstk rondom de bovenkant van de laatste 3L van toer 107 (foto's 11 & 12). Sla de volgende 

3 steken van toer 109 over en een hv in de volgende steek, dit is het hstk die je hebt gehaakt in de Rvv van toer 

108 (foto 13). 4L (foto 14). Sla de laatste 5 hstk-jes van toer 109 over. Hv om de volgende lbg van 3l van toer 107, 

deze zit achter je haakwerk (foto 15). 4L (foto 16). Sla de eerste 7 hstk-jes van de volgende kant over en een hv in 

het achtste hstk (net als bij foto 1).*  

 

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

Afhechten en draden wegwerken. 

  
Aantal steken: 188 v, 8 dstk, 8 hv, 384 lbg van 3l en 8 lbg van 4l 

 Per kant: 47 v, 2 hv, 2 dstk, 96 lbg van 3l 

https://www.youtube.com/watch?v=7C5OmdIOSYo
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Toer 111 (Diamanten, de basis, toer 4)  

De eerste en de laatste zigzag ‘heuvel’ van de vorige toer hebben geen vaste bovenop de heuvel. Bij het maken 

van Rva rondom deze ‘heuvels’ steek je je haaknaald achter het dstk en de lbg van 3l langs. 

 Begin met een begin half stokje in  de lbg van 2l in één van de de hoeken van toer 109 (hstk, 2l, 2hstk) in 

dezelfde lbg (foto 1) 

 

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

6 volgende steken van toer 109 (foto 2). Haak 

een Rva rondom de bovenkant van de volgende 

‘heuvel’ van toer 110 (foto's 3 & 4).  

 

(Hstk in de volgende 3 steken van toer 109, 

tussen de v-en van de zigzag heuvels (foto 5). 

Haak een Rva rondom de volgende v van toer 

110 (foto 6)). Herhaal () nog 46 keer. Je hebt nu 

nog één zigzag ‘heuvel’ over. Hstk in de 3 

volgende steken van toer 109. Haak een Rva 

rondom de bovenkant van de laatste ‘heuvel’ 

(foto 7). Hstk in de laatse 5 steken van toer 109 

(foto 8). (2hstk, 2l, 2hstk) in de volgende lbg van 2l in de hoek (foto 9).* 

 

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

stokje 

 

 
Aantal steken: 196 Rva, 636 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 49 Rva, 159 hstk 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Toer 112 

 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. 

 

*Hstk in alle 208 steken. Sla niet per ongeluk de eerste 'verstopte' steek over. (2hstk, 2l, 2hstk) in de volgende lbg 

van 2l in de hoek*   

 

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. 

 
Aantal steken: 848 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 212 hstk 

 
  

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Round-112.jpg
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Toer 113 

We zullen met z'n allen Dedri nu even niet zo heel erg aardig vinden! Deze toer bestaat uit 864 steken waarvan 

maar liefst 848 reliëfsteken achter. Maar aangezien dit de laaste officiele toer van Sophie's Universe is vergeven 

wij haar dit natuurlijk :-) 

 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. 

 

*Rstka in alle 212 steken. Sla niet per ongeluk de eerste 'verstopte' steek over. (2hstk, 2l, 2hstk) in de volgende lbg 

van 2l in de hoek*   

 

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. 

 

Aantal steken: 848 Rstka, 16 hstk en 4 lbg van 2l 

 Per kant: 212 Rstka en 4 hstk 

 

 

Blokken 

Nu is het tijd om Sophie's Universe te gaan blokken. Maak je haakwerk vochtig, was het desnoods in de 
wasmachine op een licht programma (kijk altijd op de wikkel van het garen hoe je dit moet behandelen en 
overschrijdt dit niet) met een colourcatcher doekje. Leg je werk vlak neer en trek het in model. Je zou het ook 
kunnen vastzetten met spelden op een foam mat o.i.d. om op te drogen. Ik zelf leg het meestal vlak neer op de 
laminaat vloer en laat het zo drogen. 
 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Round-113.jpg

