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Sophies  Universe  CAL - Betty's Beautiful Border (BBB) 

 

In dit deel, legt Dedri aan ons uit hoe je een (optionele) rand kunt toevoegen aan Sophie. Maar voordat we 

daaraan beginnen een korte uitleg hoe je Sophie kunt laten 'groeien' als ze nog niet groot genoeg is voor je. 

 

Sophie laten 'groeien'  

Als je Sophie nog groter wilt maken zou je een exemplaar van Jean Holzman Stitch Sampler Patroon aan kunnen 

schaffen (verkrijgbaar als download via deze link) of je zou toeren uit de cal 2015 van 'Dutch Crochet a granny a 

day, 2013' kunnen toevoegen.  

 

 

http://www.leisurearts.com/stitch-sampler-also-known-as-lace-and-bobbles-epattern.html
http://www.leisurearts.com/stitch-sampler-also-known-as-lace-and-bobbles-epattern.html
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-20.jpg
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Als je het Stitch Sampler Patroon wilt gebruiken dan kun je het beste vanaf toer 31 beginnen, omdat het aantal 

steken deelbaar door 6 moeten zijn, en dat is de laatste toer van Sophie. Het stitch sample patroon is niet vertaald 

in het NL. 

 

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

 deel 20, orgineel patroon  

Betty's Beautiful Border staat hieronder beschreven. 

Volgende week komt het optionele haken aan de voorkant van je werk en nog een paar andere dingen  

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-20-cal-2015/
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Sophies  Universe  CAL- Betty's Beautiful Border (BBB) 

Deze rand is ontworpen door Betty Beyers. De foto-instuctie zijn al eerder gemaakt door Dedri en deze is te vinden 

op www.lookatwhatimade.net, BBB orgineel patroon.  

 

 

Betty's Beautiful Border, kleuren en hoeveelheid garen in meters 

 
Cotton 8 
Tel 6 meter per toer erbij op als je 
de vierkanten hebt toegevoegd 

Softfun 
Tel 9 meter per toer erbij op als 
je de vierkanten hebt 
toegevoegd 

Stonewashed XL 
Tel 10 meter per toer erbij op 
als je de vierkanten hebt 
toegevoegd 

Toer 1 651 Light purple 52 2519 Violet 77 841 Moonstone 80 

Toer 2 622 Light Turquoise 53 2432 Light Blue 71 841 Moonstone 82 

Toer 3 642 Light green 35 2531 Olive 45 852 Lemon quartz 50 

Toer 4 714 Canary 88 2518 Canary 115 848 Corundum ruby 130 

Toer 5 622 Light Turquoise 40 2432 Light Blue 58 841 Moonstone 63 

Toer 6 712 Turquoise 55 2511 Dark turquoise 75 851 Deep amathyst 86 

Toer 7 622 Light Turquoise 60 2432 Light Blue 81 841 Moonstone 92 

Toer 8 642 Light green 58 2531 Olive 78 846 Canada Jade 88 

Totaal aantal meters voor de rand 441  593  671 

Dedri heeft voor haar foto's andere kleuren gebruikt dan hierboven beschreven staat omdat haar l. turquoise er 

nog niet was. Ze heeft violet in toer 3 en l.pink en fuchsia in toeren 7 & 8 gebruikt. 

 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/crochet-bettys-beautiful-border-photo-tutorial/
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 Op de vorige bladzijde staat de hoeveelheid garen die je per toer ongeveer nodig bent. Deze indicatie 

geldt alleen als je BBB (Betty's Beatiful Border) direct na toer 113 haakt. Haak je extra toeren dan heb je 

ook hiervoor meer garen nodig. 

 De basistoer staat hier niet bij, omdat je deze in elke gewenste kleur kunt haken. Dedri's voorstel is om 

deze in dezelfde kleur als toer 112 van Sophie's Universe te haken. 

 

Voordat je begint aan deze mooie rand moet je een basis toer toevoegen. 

 Voordat je aan toer 1 van BBB begint heb je een aantal steken deelbaar door 3 + 1 nodig (aan iedere 

kant). Hierbij tel je niet de lbg-en van de hoeken. De laatste toer van Sophie's Universe heeft een aantal 

steken deelbaar door 3 (216). Je kunt of een basistoer toevoegen, hierdoor krijg je 4 steken extra, of je 

kunt toer 2 & 3 van BBB weglaten (zijn beide toeren alleen met stk-jes) en starten bij toer 3. 

 Als je de granny's aan twee kanten toe hebt gevoegd, dan zijn de korte kanten niet meer deelbaar door 3, 

maar deelbaar door 3 + 1. (214 steken, zonder de lbg-en van 2l in de hoeken, = 3 * 71 +1). Je moet dan 

ergens 1 steek overslaan aan deze korte kanten om de som kloppend te krijgen. 

 Als je het gevoel hebt dat je hoeken niet puntig genoeg zijn kun je hier rustig dstk-jes in haken.  

 Kom je toch niet uit, sla dan één of twee steken over. 

 

 
Met het haken van deze basis toer kun je ook bepalen of je goed zit met de dikte van je haaknaald. 

 Als deze toer gaat golven dan moet de haaknaald een maat kleiner nemen.  

 Als de rand gaat trekken dan moet de haaknaald een maat groter. Haal de basistoer uit als deze is gaan 

trekken en begin opnieuw met de grotere naald.    
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Gebruikte afkortingen en speciale steken: 

 l = losse  

 hv = halve vaste 

 v = vaste 

 stk = stokje 

 dstk = dubbel stokje 

 Rstka = reliëf stokje achter 

 V-steek = (stk, l, stk) in dezelfde steek 

 Begin bobbelsteek = 3l. Garen over de haaknaald en steek de haaknaald in dezelfde steek. Garen over de 

haaknaald (foto 1) en haal een lus op (foto 2). Garen over de haaknaald en haal door 2 lussen (foto 3). 

Garen over de haaknaald en steek de haaknaald in dezelfde steek. Garen over de haaknaald en haal een 

lus op (foto 4). Garen over de haaknaald en haal door 2 lussen (foto 5). Je moet nu 3 lussen op je 

haaknaald hebben. Garen over de haaknaald en haal door alle 3 lussen (foto's 6 & 7). 

 

 
 Begin bobbelsteek met 5 stk-jes = 3l. (Garen over de haaknaald en steek de haaknaald in dezelfde steek. 

Garen over de haaknaald en haal een lus op. Garen over de haaknaald en haal door 2 lussen.) Herhaal () 

nog 3 keer. Je moet nu 6 lussen op je haaknaald hebben. Garen over de haaknaald en haal door alle 6 

lussen. 

 De volgende bobbelsteken met 5 stk-jes = dit kun je bekijken in deze video van Tamara van Moogly. 

 Aangepaste bobbelsteek met dstk = v in de aangegeven steek. 3L. Garen 2x over de haaknaald en steek 

de haaknaald in dezelfde steek waarin ook je v zit. (Garen over de haaknaald en haal door 2 lussen). () 

Nog één keer. Garen 2x over de haaknaald en steek de haaknaald nogmaals in dezelfde steek. (Garen over 

de haaknaald en haal door 2 lussen). () Nog één keer. Je moet nu 3 lussen op je haaknaald hebben. Garen 

over de haaknaald en haal door alle 3 lussen. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e_aVEWSoEeI
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Patroon, schema 

 
Toer 1 

 Begin 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 iedere volgende steek, 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. 

 

Zorg ervoor dat je het uiteindelijke aantal steken kunt delen door 3 + 2 aan iedere kant. 

Afhechten en draden wegwerken. 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/


©Betty Beyers & Dedri Uys 2014. All Rights Reserved. Deze CAL wordt gehost door Kimberly Slifer en Dedri Uys op FB via 

Official CCC Social Group en via Dedri's blog http://www.lookatwhatimade.net. Het is vertaald door Dianne van 

Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster. 

 

Toer 2 

 Begin 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 iedere volgende steek, 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. 

 

Zorg ervoor dat je het uiteindelijke aantal steken kunt delen door 3 aan iedere kant. 

Afhechten en draden wegwerken. 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-1.jpg
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Toer 3 

 Begin met een begin stokje in  de lbg van 2l in één van de de hoeken. (L, stk, l, stk) in dezelfde lbg van 2l. 

Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste 'verstopte' steek over. (Stk, l, stk) in de volgende steek (foto 1). Dit is je eerste v-steek. (Sla de 

volgende 2 steken over. V-steek in de volgende steek). Herhaal () langs de hele rand. De laatste v-steek zit in de 

één na laatste steek voor de hoek (foto 2). Sla de laatste steek over. (Stk, l, stk, l, stk) in volgende lbg van 2l (foto 

3). *.  

 

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

Afhechten en draden wegwerken. 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-2.jpg
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http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-3.jpg
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Toer 4 

BELANGRIJK: Dedri heeft deze toer gehaakt met de goede kant van het werk naar zich toe. Maar ze raadt ons aan 
om deze toer met de achterkant van je werk naar je toe te haken. Dit omdat de bobbelsteek met 5 stokjes 
automatisch naar achteren wordt geduwd, je hebt dan later geen moeite meer om ze aan de goede kant van je 
werk te krijgen en zien ze er prachtig uit. Als je deze video bekijkt zie je wat er wordt bedoelt (wel in het engels 
maar prima te volgen). 

 

 Begin met een begin hv in de eerste lbg van 1l in één van de hoeken. Haak een begin bobbelsteek met 5 

stk-jes (zie ook de speciale steken) (foto's 1 & 2). 3L (foto 3) en haak een bobbelsteek met 5 stk in de 

volgende lbg van 1l (foto's 4 & 5). Dit is je eerste hoek. 

*2L. (bobbelsteek met 5 stk, 2l). Herhaal () in iedere lbg van 1l (foto 7). In de volgende hoek haak je een 

bobbelsteek van 5stk in de eerste lbg van 1l. 3L en haak een bobbelsteek met 5 stk in de volgende lbg van 1l van 

de hoek* 

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

Afhechten en draden wegwerken. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_aVEWSoEeI
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-4a.jpg
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. 

 

Toer 5 

 Wanner je toer 4 met de achterkant naar voren hebt gehaakt moet je er nu aan denken om het weer om 
te draaien. Goede kant voor. 

 Een verlengde v haak je als een normale v, maar je trekt de lus zover omhoog dat deze gelijk is met de 
bobbelsteek van 5 stk. 

 
 Begin met een begin v in de lbg van 3l in één van de hoeken. Haak nog 4v in dezelfde lbg (foto 1). Dit is je 

eerste hoek.  

 

*(V in de volgende lbg van 2l en haak een verlengde v tussen de 2 stk-jes van toer 3, direct onder de lbg van 2l, v 

in dezelfde lbg van 2l). Herhaal () in iedere lbg van 2l (foto's 2 t/m 6). Haak 5v in de volgende hoek.* 

 

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

 

Zorg ervoor dat je het uiteindelijke aantal steken kunt delen door 3 + 1  aan iedere kant (hierbij tel je de middelste 

v van de hoek NIET mee). 

Afhechten en draden wegwerken. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-4.jpg
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Toer 6 

 Begin met een begin stokje in de middelste vaste in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde steek. 

Dit is je eerste hoek. 

 

*Stk in iedere volgende steek. (2Stk, 2l, 2stk) in de middelste vaste de volgende hoek. *  

 

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

stokje. 

Zorg ervoor dat je het uiteindelijke aantal steken kunt delen door 3 + 2 aan iedere kant. 

Afhechten en draden wegwerken. 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-5a.jpg
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-5b.jpg
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Toer 7 

 Begin 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. 

*Rstka in iedere volgende steek, 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. 

 

Zorg ervoor dat je het uiteindelijke aantal steken kunt delen door 3 aan iedere kant. 

Afhechten en draden wegwerken. 

 

Toer 8 

 Begin met een begin v in de lbg van 2l in één van de hoeken (foto 1). . 3L (foto 2). Garen 2x over de 

haaknaald en steek de haaknaald in dezelfde steek waarin ook je v zit. (Garen over de haaknaald en haal 

door 2 lussen). () Nog één keer (foto 3). Garen 2x over de haaknaald en steek de haaknaald nogmaals in 

dezelfde steek. (Garen over de haaknaald en haal door 2 lussen). () Nog één keer. Je moet nu 3 lussen op 

je haaknaald hebben (foto 4). Garen over de haaknaald en haal door alle 3 lussen (foto 5). Dit is de eerste 

aangepaste bobbelsteek met dstk-jes 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Bettys-Beautiful-Border-Round-6.jpg
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*(Haak een aangepaste bobbelsteek met dstk in de volgende steek (foto's 6 & 7). Sla de volgende 2 steken 

over). Herhaal () totdat je bij de volgende hoek bent aangekomen. Haak een aagepaste bobbelsteek met dstk 

om de lbg van 2l.* 

Herhaal ** nog 3 keer. Vergeet hierbij de laatste aagepaste bobbelsteek met dstk in de hoek.  Sluit af met een 

hv in de begin vaste. 

Afhechten en draden wegwerken. 

 
 

http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/Modified-Treble-Bobble-2.jpg
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