Sophies Universe CAL - Sophies keuzes

In deel 19 bekijken we hoe we met 2 verschillende granny vierkanten, Jack & Lydia, Sophie kunnen
uitbreiden naar een rechthoek. Als je deze granny's toevoegt dan kun je het beste ook de rand van
volgende week toevoegen.
Dedri realiseert zich dat granny's niet favoriet zijn bij iedereen, daarom stelt ze aan het eind van deel 19
een alternatief voor.
Het belangrijkste is dat jij straks blij bent met je deken, ben je er nu dus nog niet zeker van op welke
manier je je deken wilt vergroten, wacht dan tot volgende week, zodat je weet hoe de rand eruit gaat
zien.
Dedri snapt dat het 'mysterie' element van deze deken sommigen heeft gefrustreerd, maar ze hoopt dat
het ook een stukje enthousiasme heeft toegevoegd.
Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie
deel 19, orgineel patroon
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Voordat je begint
Het aantal steken per kant is 219 (zonder de lbg van 2l in de hoeken). Dit is 9 x 24 steken. De vierkanten hebben
22 steken per kant. Tel daar de lbg van 2l bij op en je hebt 24 steken. We tellen deze lbg van 2l omdat ze ruimte
innemen en ze vastgezet moeten worden met het bevestigen van de granny's aan Sophie.
Je hebt 9 granny's nodig voor de bovenkant en 9 voor de onderkant. Dedri gebruikt alleen de 'Jack' granny, ...

...... maar Esther (die de video's maakt) gebruikt zowel Jack als Lydia.
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Het rechthoekig maken van Sophie
Stap 1: patronen
De patronen voor Jack & Lydia staan in een apart document, hier kun je ze vinden. Hierin staan ook de
aanbevolen kleuren. De hoeveelheid garen die je dan per kleur/per granny nodig hebt vind je hier.
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Stap 2: je ontwerp en de kleuren bepalen
Nu gaan we een beetje spelen papier en kleurpotloden. Of als alternatief kun je PicMonkey gebruiken, upload
een foto van je (geblokte) Sophie samen met onderstaande afbeeldingen. Maak een collage met 9 granny's
boven- en onderlangs je Sophie en kijk of je het leuk vindt.

Hierbij ook twee basis 'tekeningen' van de granny's. Deze kun je zelf inkleuren voor het bepalen van je kleuren.

Onthoud dat je in totaal 18 vierkanten nodig hebt, 9 voor de bovenkant en 9 voor de onderkant.
Je kunt de kleuren gebruiken zoals ze staan beschreven. Je kunt ook je restjes opmaken, van de Cotton8 zou je
dan genoeg moeten hebben maar van de SoftFun en de Stonewashed XL kom je tekort voor de uitbreiding.
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Stap 3: het haken van de granny's
Zoals al eerder vernoemd, het aantal steken van de granny's komt overeen met het aantal steken van Sophie (als
je 9 granny's gebruikt). Het zou kunnen dat de maat van de granny's niet overeenkomt! Je moet ervoor zorgen
dat één granny 1/9 van de afmeting van één kant van Sophie heeft.
Dedri's Sophie van Cotton8 is 100 cm, dit betekent dat 1 granny 11 cm moet zijn. Met de haaknaald (# 3,25) die ze
heeft gebruikt voor Sophie is de afmeting van één granny maar 10 cm. Ze heeft daarom voor de granny de
haaknaald één maat groter (# 3,5) genomen. De afmeting kwam daarmee op 11 cm. Een questie van proberen
dus. Je moet je granny's wel blokken voordat je ze gaat meten.

Door het blokken van je granny's is het straks ook makkelijker om ze aan elkaar te zetten.
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Stap 4: het aan elkaar haken van de granny's
Als je alle granny's hebt gehaakt moet je deze aan elkaar haken, in 2 rijen van 9 vierkantjes (alsof je een sjaal
maakt).

Als al je buitenste toeren dezelfde kleur hebben is het het mooist om de zipper (ritssluiting) join te maken.

Hebben de buitenste randen verschillende kleuren, dan zou je met hv de buitenste lussen (goede kanten op
elkaar) aan elkaar kunnen haken. Vind je dit beide niet mooi dan vind je hier nog meer opties.
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Stap 5: de granny's aan Sophie bevestigen
Als je de twee rijen met granny's klaar hebt dan
zet je deze op dezelfde manier aan de
bovenkant en aan de onderkant aan Sophie.
Zoals je wel zult merken moet je de lbg-en van
2l van Sophie ook wegwerken, technisch gezien
heeft Sophie 2 steken meer dan je rij. Je moet
dus een beetje smokkelen, dit gaat het
eenvoudigst door 2 steken over te slaan
verdeeld over de lengte van Sophies rand. Je
moet ze niet direct na elkaar overslaan want dat
valt later op.
Als je de twee rijen vast hebt gehmaakt ben je
klaar om de rand toe te voegen, deze komt volgende week.
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Alternatieve toeren
Hou je niet van de granny's dan kun je altijd steken/toeren gebruiken uit de As We Go Stripey Blanket van Not
Your Average Crochet. Hierin staan heel veel verschillende steken die je eenvoudig kunt gebruiken. Dit patroon is
al vertaald naar het Nederlands door Tertia Mulder-Wonnink en Jolanda Verschiere-den Toonder. Als je lid bent
van de FB-groep Dutch Crochet, a Granny a day 2013 dan kun je bij de bestanden dit patroon (Cal 2014) vinden.
Je kunt het patroon ook vinden op het blog van Tertia of het blog van Jolanda.
Om dit patroon te gebruiken heb je een aantal steken deelbaar door 24 +1 nodig. Sophie heeft 216 steken ( en 2
lbg-en in de hoek), dat is dus 9 x 24 +2.

Om dit patroon te gebuiken begin je in de hoek en sla je tijdens het haken één steek van één kant over
en eindig je wel weer in de hoek.
Het mooie van dit patroon is, dat je door het kiezen van de steken die jou aanspreken, helemaal zelf bepaalt hoe
je Sophie eigen maakt. Omdat je nu oneindig veel moegelijkheden hebt, kan Dedri geen uitspraken doen over de
hoeveelheid garen of over de kleuren.
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