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Sophies  Universe  CAL – deel 21 Haken aan de voorkant van  je 

werk. 
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Immitatie reliëfsteken achter 

In de delen 13 & 15 heb je de optie gehad om de toeren 91 & 98 als reliëfsteken te haken i.p.v. gewone steken. 

Zo zien de ‘vlinder’ toeren eruit zonder de reliëfsteken
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Zo zien de ‘vlinder’ toeren eruit met de reliëfsteken 

 
Als je de reliëfsteken niet hebt gehaakt en je daar nu spijt van hebt dan kun je met deze techniek ze toevoegen, 

zonder dat je moet uithalen tot en met deel 13. Deze ‘tweede kans’ noem je eigenlijk tamboereer werk, oftewel 

haken aan de voorkant van je werkstuk. 

Dedri heeft light pink gebruikt zodat je het effect duidelijker ziet, maar als je het goed wilt doen moet je dezelfde 

kleuren gebruiken als voor toer 90 & 91. Dit kun je naar eigen smaak en inzicht doen. 

Heb je nog nooit aan de voor kant gehaakt kijk dan hier voor de uitleg. Als je 2 draden gebruikt voor het haken 

aan de voorkant dan komen de steken mooi naar voren. 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-surface-slip-stitches/
http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Stonewashed-XL-2-Lookatwhatimade.jpg
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Haken aan de voorkant met 1 draad 

Alhoewel je steken dan wel zichtbaar zijn, voegen ze niet heel veel toe aan het uiterlijk van je haakwerk. In 

dezelfde kleur lijkt het alsof ze versmelten met de achtergrond. 

 

Haken aan de voorkant met 2 draden 

Voor onderstaande foto is dezelfde haaknaald gebruikt, echter met 2 draden. De steken worden dikker en voegen 

daarmee echt iets toe aan je haakwerk. Dit zou zelfs met dezelfde kleur zichtbaar zijn .
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Op onderstaande foto zie je duidelijk het verschil tussen één en twee draden. 

 

 

Optionele bloemen 

In deel 13 heeft Dedri de optionele bloemen voor later bewaard. Later is nu. Er was een beetje oneigheid over het 

wel of niet toevoegen van de bloemen. De hoofdzakelijk reden dat Dedri ze op dat moment niet heeft toegevoegd 

is dat ze de deken eerst in haar geheel wilde zien. Uiteindelijk heeft ze ze nu gehaakt in dezelfde kleuren als de 

bloemen in deel 4. 

Zo ziet Sophie eruit met en zonder bloemen. 

 
  

http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Flowers-With-and-Without.jpg


©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. 

Op deze foto zie je al het toegevoegde haakwerk aan de voorkant. 

 

Dedri had eigenlijk in gedachten om nog wat meer haakwerk toe te voegen aan de voorkant. Maar haar man vond 

dit absoluut niet nodig en stond erop dat ze het niet toevoegde. En Dedri is het er mee eens, na veel wikken en 

wegen heeft ze besloten dat Sophie Universe nu klaar is.  

 

Zouden jullie allemaal als kers op de taart een selfie met Sophie willen maken met Sophie, gebruik dan de 

#Selphie en als je scheepjeswol gebruikt hebt voeg dan ook de hashtag #ScheepjesSelfie toe. 

 

Als jij die van jou laat zien, dan laat Dedri die van haar zien…. 

 

http://lookatwhatimade.lookatwhatimade.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Surface-Flowers.jpg

