Sophies Universe CAL

Kijk ook eens op de blog van Dedri voor het orginele patroon en heel veel inspiratie
deel 5, orgineel patroon





















Gebruikte afkortingen:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk = half stokje
stk = stokje
steek = steek
dstk = 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
DRstka= dubbel reliëf stokje achter
DDRstkv= drie dubbel reliëf stokje voor
lbg = lossenboog
vl = voorste lus
al = achterste lus
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Materialen en kleuren deel 5

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Toer 37

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

853 Amazonite

Toer 38

642 Light Green

2531 Olive

846 Canada Jade

Toer 39

714 Canary

2518 Canary

848 Corundum Ruby

Toer 40

726 Moors

2534 Cyclamen

850 Garnet

Toer 41

726 Moors

2534 Cyclamen

850 Garnet

Toer 42

651 Light Purple

2519 Violet

841 Moonstone

Toer 43

651 Light Purple

2519 Violet

841 Moonstone

Toer 44

651 Light Purple

2519 Violet

841 Moonstone

Toer 45

622 Light Turquoise

2432 Light Blue

841 Moonstone

Speciale steken die we voor deel 5 nodig hebben:


Popcorn Steek: Haak 5 stokjes in dezelfde steek. Haal je haaknaald uit de laatste steek. Steek deze in de
eerste steek van de 5 stokjes. Pak de laatste lus op met je haaknaald en haal deze door het eerste stokje.
Sluit af door 1 losse te haken (deze hoort altijd bij de popcorn steek) Zie ook deze instructie voor de
popcornsteek .
o

Begin Popcorn Steek: 3 lossen (telt als eerste stk). Haak 4 stokjes in dezelfde steek. Haal je
haaknaald uit de laatste steek. Steek deze in de derde losse van je begin stokje steek van de 5
stokjes. Pak de laatste lus op met je haaknaald en haal deze door het eerste stokje. Sluit af door 1
losse te haken (deze hoort altijd bij de popcorn steek) Zie ook deze instructie voor de
popcornsteek



V-steek: (stk, l, stk) in dezelfde steek.



Picootje: 3l, hv in de derde losse vanaf de haaknaald.
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Toer 37
Begin met een begin stokje in één van de hoeken. (Stk, hstk, 2stk) in dezelfde hoek. Dit is je eerste hoek.
*Sla de eerste 2 steken over, let op dat de eerste steek die je moet overslaan verstopt zit (foto 1, linker pijlen). Stk
in de volgende 80 steken. Sla de laatste 2 steken over (foto 1, rechter pijlen). (2stk, hstk, 2 stk) in de lossenboog
van de volgende hoek.* Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de steken in de lossenboog van de
hoek vervallen.
Sluit af met een hv in je begin stokje en werk de uiteinden van je draad weg.
Op de eerste foto zie je de 2 overgeslagen steken aan weerszijden van de (2 stk, hstk, 2 stk) hoek
Aantal steken: 336 stk en 4 hstk

Belangrijk om te weten
Vanaf hier heeft je "vierkant" 8 kanten. Er zijn 4 korte en 4 lange kanten. Als we verder zijn in het patroon zul je
merken dat de korte kanten langer worden en de lange kanten zullen korter worden.

Toer 38, 'blaadjes' toer
Begin met een begin stokje in het vijfde stokje aan één van de kanten. (l, stk) in dezelfde steek. Dit is de eerste Vsteek die je hebt gemaakt (foto 1). (Sla 2 steken over en maak een V-steek (=stk, l, stk) in de volgende steek (foto
2)) Herhaal nog 24 keer. Je moet nu 26 V-steken hebben gemaakt. Je hebt nu 4 stokjes over voor het hstk in de
hoek (foto 3).
*Korte kant: 8L (foto 4) en sla 9 steken over.
Lange kant: maak een V-steek in het 5e stokje (aangegeven met een pijl op foto 4 en gehaakt op foto 5). (Sla 2
steken over en maak een V-steek in de volgende steek) Herhaal () nog 24 keer.* Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij
de laatste herhaling de lange kant vervallen. Sluit af met een hv in je begin stokje.
Aantal steken: 104 V-steken en 4 lbg van 8 lossen.
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Toer 39, 'tulpjes'
In deze toer haken we de tulpen. Het lijkt erop dat je werk nu redelijk strak wordt, maar daar moet je je geen
zorgen over maken. Zorg ervoor dat je de lossenbogen van 2 lekker los haakt en dan komt het wel goed!
Let er op bij het maken van de popcorn steek dat je deze afsluit met een losse, net als in toer 18. Deze losse is een
onderdeel van de pocorn steek! Dus als je na de popcorn steek 2 lossen moet maken zit daar niet de losse bij in
waarmee je je popcorn steek moet afmaken (zie ook de rode pijl bij foto 2)


Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv naar de volgende lbg van 1l en maak een begin popcorn steek
(zie ook de uitleg over speciale steken)
 Met een nieuwe kleur begin je met een begin stokje in de lbg van de eerste V-steek aan één van de kanten.
Haak nog 4 stokjes in dezelfde lbg en haak de popcornsteek af (zie ook de uitleg over speciale steken) (foto 1)
(2l, (zie foto 2) en maak een popcorn steek in de lbg van de volgende V-steek (zie foto 3)) Herhaal ()nog 24 keer, je
hebt nu 26 popcorn steken gemaakt, één in iedere V-steek.
*Korte kant: 5l (foto 4). Duw de lbg van 8l naar achteren, haak een Rvv in het hstk in de hoek van toer 37. 5L (foto
5).
Lange kant: haak een popcorn steek in de lbg van de eerste V-steek, (foto 6) (2l, en maak een popcorn steek in de
lbg van de volgende V-steek) Herhaal ()nog 24 keer*. Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de lange
kant vervallen. Sluit af met een hv bovenop de eerste popcorn steek.
Aantal steken: 104 popcorn steken, 8 lbg van 5 lossen, 100 lbg van 2 lossen en 4 Rvv



Per korte kant: 1 Rvv, 2 lbg van 5 lossen
Per lange kant: 26 vpopcornsteken en 25 slbg van 2 lossen
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Toer 40
In deze toer haken we in de lbg van 2 lossen van de vorige toer EN tussen de V-steken van toer 38. Wanneer je
tussen de V-steken van toer 38 haakt, zorg er dan voor dat je aan de voorkant van de lbg van 2 lossen, van de
vorige toer, die er boven zit, haakt.Het is het makkelijkst wanner je de lbg van 2 lossen even naar achteren duwt
zodat deze niet in de weg zit (foto 3).



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv naar de volgende lbg van 2l. (l, v) in dezelfde steek. Nu haak je
aan de voorkant tussen de V-steek van toer 38 een stk (foto 3 en 4), v in de lbg van daarboven (foto 5 en 6).
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de lbg van de eerste lbg van 2l aan een lange kant
(foto 1). Nu haak je aan de voorkant tussen de V-steek van toer 38 een stk (foto 3 en 4), v in de lbg van
daarboven (foto 5 ).

(Sla de volgende popcorn steek over. V in de volgende lbg van 2l. Haak nu aan de voorkant (Kijk goed op foto 3
hoe je de naald in moet steken). Tussen de V-steek van toer 38 een stk haken. V in dezelfde lbg van 2l van toer
39). Herhaal () nog 23 keer.
*Korte kant: 4v rondom de lbg van 5l (foto 6). Haak nu voor de lbg van 5l, stk in het eerste stokje van de
hoeksteken van toer 37 en een hstk in het volgende stokje van toer 37. V bovenop de Rv van toer 39 (zie foto 7). V
rondom de volgende lbg van 5l (foto 8). Haak nu voor de lbg van 5l een hstk in het volgende stokje van toer 37 en
een stk in het volgende stk van de hoeksteken van toer 37. 4V rondom dezelfde lbg van 5l (foto 9).
Lange kant: (sla de popcorn steek over. V in de volgende lbg van 2l. Haak nu aan de voorkant. Tussen de V-steek
van toer 38 een stk haken. V in dezelfde lbg van toer 39). Herhaal () nog 24 keer*. Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij
de laatste herhaling de lange kant vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v.
Draden afhechten en wegwerken, ook als je met dezelfde kleur verder gaat.
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Aantal steken: 240 v, 8 hstk, 108 stk
 Per korte kant: 10 v, 2 hstk en 2 stk
 Per lange kant: 50 v en 25 stk

Toer 41 'Paarse bloemblaadjes'
We haken paarse bloemblaadjes deze ronde, vergelijkbaar met toer 10 en 13.
Begin met een begin vaste in de vierde v die je rondom de eerste lbg van 5l aan één van de korte kanten hebt
gehaakt. V in de volgende 3 steken (foto 1). Rstkv rondom de Rvv van toer 39 (foto 2). V in de volgende steek van
toer 40, deze steek zit achter het Rstkv die je net gemaakt hebt. V in de volgende 3 steken (foto 3). De laatste v zit
in de eerste v na het stokje. Dit is je eerste korte kant.
* Lange kant: V in de volgende steek. Markeer deze steek met een steekmarkeerder (of draadje) zodat je later je
steken makkelijker kunt tellen (foto 4). (Sla de volgende 3 steken over. Haak 4 dstk in de volgende steek (foto 5).
3l en een hv in de derde steek vanaf je haaknaald. Je hebt nu een picootje gemaakt. Haak 4 dstk in dezelfde steek.
Sla de 3 volgende steken over en een v in de volgende steek (foto 6)). Herhaal () nog 9 keer. Lees ook de tip
hieronder eens door. De laatste v zit in de derde v rondom de eerste lbg van 5l van de korte kant (foto 7).
Korte kant: V in de volgende 4 steken. Rstkv rondom de RVV van toer 39. V in de volgende steek van toer 40, deze
steek zit achter het Rstkv die je net gemaakt hebt. V in de volgende 3 steken. * Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de
laatste herhaling de korte kant vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v.
Draden afhechten en wegwerken.
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Tip
Om je te helpen herhaaldelijk uithalen te voorkomen, geeft Dedri ons een tip: Het eerste bloemblaadje zit op het
stokje tussen de eerste twee popcorn steken. Het vierde bloemblaadje zit op het stokje tussen de negende en de
tiende popcorn steek. Het zevende bloemblaadje zit op het stokje tussen de zeventiende en de achtiende popcorn
steek. Het tiende bloemblaadje zit op het stokje tussen de laatste twee popcorn steken.
Je hoeft niet altijd je popcorn steken na te tellen, maar je moet wel nakijken dat het 1e, 4e, 7e en 10e
bloemblaadje op een stokje zitten. Zo niet dan heb je ergens verkeerd geteld. Kijk ook naar foto 9 om het te zien.
Aantal steken: 76 v, 4 Rstkv, 320 dstk en 40 picootjes
 Per korte kant: 8 v, 1 Rstkv
 Per lange kant: 10 blaadjes (= 8 dstk en 1 picootje) en 11 v
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Toer 42
Probeer zo min mogelijk spanning op je garen te houden bij de lbg van 3l. Als je alleen in de achterste lussen haakt
lijkt het alsof je steken erg ver uitrekken. Maak je hier niet druk om! Dit trekt allemaal weer bij.
Met een nieuwe kleur maak je een begin vaste in het zevende dstk van het laatste blaadje aan een van de lange
kanten. (L, v) in dezelfde steek. V in het laatste dstk van dit blaadje en een hstk in de volgende steek (foto 1). V in
de volgende 9 steken. De vijfde vaste zit op het Rstkv van de vorige toer. Hstk in de volgende steek. V in het eerste
dstk van het eerste blaadje. (V, l, v) in de volgende steek. Nu heb je de eerste korte kant gehaakt (foto 2).
*Lange kant (haak alleen in de a.l. = achterste lussen): ( 3L (foto 3). Sla de volgende 4 dstk (en het picootje) over
en haak een v in de a.l. van het zevende dstk van het blaadje. Hstk in de a.l. van het laatste dstk van het blaadje
(foto 4). Rstkv rondom de vaste tussen de blaadjes (foto 5). Hstk in de a.l. van het eerste dstk van het volgende
blaadje. V in de a.l. van het tweede dstk van het blaadje (foto 6) ) Herhaal () nog 8 keer . 3L. Sla de volgende 4 dstk
en het picootje over.
Korte kant: (V, l, v) door beide lussen van het zevende dstk van het laatste blaadje. V in het laatste dstk van
hetzelfde blaadje en een hstk in de volgende steek. V in de volgende 9 steken. Hst in de volgende steek. V in het
eerste dstk van het eerste blaadje. (V, l, v) in de volgende steek.* Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste
herhaling de korte kant vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v.
De lbg van 3l kun je later achter de blaadjes duwen als ze er nu voor komen te zitten.
Totaal aantal steken: 40 lbg van 3l, 8 lbg van 1l (in de hoeken) 132 v, 80 hstk en 36 Rstkv
 Per korte kant: 13 v en 2 hstk
 Per lange kant: 10 lbg van 3l, 20 v, 18 hstk en 9 Rstkv
Vind je het lastig om je steken te tellen?
Wanneer je de kanten natelt (in deze toer en de volgende toeren), moet je tellen vanaf de lbg van 1l in de hoek
tot de volgende lbg van 1l in de hoek. In toeren waar je hoeken uit een lbg van 2l bestaan, tel je vanaf de lbg van
2l in de hoek tot de volgende lbg van 2l in de hoek. Uitzonderingen zullen worden aangegeven.
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Toer 43
Het is een beetje lastig om je haaknaald in de lbg van 1l te steken. Let op dat je niet per ongeluk de eerste v na de
lbg vergeet!. Soms moet je deze 'verstopte' steek overslaan, zorg er dus voor dat je hem wel kunt herkennen. Wil
je je geheugen even opfrissen wat betreft deze verstopte steek? Lees dan deze handleiding eens door.



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, (1l, v, l, v) in dezelfde steek als de hv waarmee je hebt
afgesloten.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de laatste v van één van de lange kanten. (met
andere woorden de vaste voor de lbg van 1 losse). (1L, v) in dezelfde steek (foto 1).

V in de volgende lbg van 1 losse (foto 2). Sla de volgende 'verstopte' steek over en een v in de volgende 7 steken
(aangegeven met een pijl op foto 2 en uitgevoerd op foto 3). De laatste v komt uit in de v gehaakt in het Rstkv van
toer 41. Haak een Rstkv rondom het Rstkv van toer 41 (foto 4). V in de volgende 7 steken van toer 42. V in de
volgende lbg van 1l (foto 5). (V, l, v) in de volgende 'verstopte' steek (aangegeven met een pijl op foto 5 en
uitgevoerd op foto 6). Je hebt nu de eerste korte kant gehaakt.
*Lange kant: Haak 2v in de volgende lbg van 3l (foto 7). V in de volgende 5 steken (foto 8). ( haak 3v in de
volgende lbg van 3l. V in de volgende 5 steken) Herhaal () nog 7 keer. Haak 2v in de laatste lbg van 3l.
Korte kant: (v, 1l, v) in de volgende steek. V in de volgende lbg van 1 losse. Sla de volgende 'verstopte' steek over
en een v in de volgende 7 steken. Haak een Rstkv rondom het Rstkv van toer 41. V in de volgende 7 steken. V in
de volgende lbg van 1l. (V, l, v) in de volgende 'verstopte' steek .*
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de korte kant vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v.
Totaal aantal steken: 372 v, 8 lbg van 1l en 4 Rstkv
 Per korte kant: 18 v en 1 Rstkv
 Per lange kant: 75 v
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Toer 44
Iedere lange kant begint met 4v en eindigt met 3v. Maak je hier geen zorgen om, deze A-symetrie herstellen we in
de volgende toer.



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, (1l, v, l, v) in dezelfde steek als de hv waarmee je hebt
afgesloten.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in dezelfde steek als de hv waarmee je hebt
afgesloten. (1L, v) in dezelfde steek.

V in de volgende lbg van 1l. V in de volgende 19 steken (foto 1). Sla niet per ongeluk de 'verstopte' steek over. V in
de volgende lbg van 1l. (V, l, v) in de volgende 'verstopte' steek (foto 2). Nu heb je de eerste korte kant gehaakt.
*Lange kant: Sla de volgende v over (aangegeven met een pijl op foto 2). V in de volgende 4 steken. (De laatste v
wordt gehaakt in de v die gehaakt is in het Rstkv van toer 42, zie foto 3). ( Rstkv rondom het Rstkv van toer 42
(foto 4). Sla de volgende steek van toer 43 over (foto 5) en v in de volgende 7 steken. (De laatste v wordt gehaakt
in het Rstkv van toer 42, zie foto 6)) Herhaal () nog 7 keer. Rstkv rondom het Rstkv van toer 42. Sla de volgende
steek van toer 43 over en een v in de volgende 3 steken.
Korte kant: (v, l, v) in de volgende steek. V in de volgende lbg van 1l. V in de volgende 19 steken. Sla niet per
ongeluk de 'verstopte' steek over.* V in de volgende lbg van 1l. (V, l, v) in de volgende 'verstopte' steek.
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de korte kant vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v.
Totaal aantal steken: 344 v, 36 Rstkv
 Per korte kant: 23 v
 Per lange kant: 65 v en 9 Rstkv
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Toer 45



Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de lbg van 1l. 1L en 2v in dezelfde lbg van 1l.
Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de lbg van 1l aan het begin van de korte kant. V
indezelfde lbg van 1l (foto 1).

Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende 11 steken. De laatste v komt uit in de v gehaakt in het Rstkv
van toer 43 (foto 2). Rstkv rondom het Rstkv van toer 43 (foto 3). V in de volgende 11 steken (foto 4). Haak 2v in
de volgende lbg van 1l (foto 5).
*Lange kant: Sla de eerste 'verstopte' v over (aangegeven met een pijl op foto 5). Vang het picootje met een hstk.
Dit doe je door je haaknaald door de tweede losse van het picootje van toer 41 EN door de volgende steek van
toer 44 te steken, haak je hstk af door beide lagen (foto's 6 & 7). ( Hstk in de volgende 7 steken. Het vierde hstk
valt in het Rstkv van de vorige toer, zie foto 8). Vang je picootje met een hstk, zoals hierboven omschreven (foto
9)). Herhaal () nog 8 keer. (Op foto 10 zie je het laatste hstk van de lange kant).
Korte kant: Haak 2v in de volgende lbg van 1l. Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende 11 steken. De
laatste vaste wordt gehaakt in het Rstkv van toer 43. Rstkv rondom het Rstkv van toer 43. V in de volgende 11
steken. Haak 2v in de volgende lbg van 1l. *
Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de korte kant vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v.
Totaal aantal steken: 104 v, 4 Rstkv en 292 hstk
 Per korte kant: 26 v en 1 Rstkv
 Per lange kant: 73 hstk
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