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Sophies  Universe  CAL  

 

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

 deel 6, 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 

 lbg = lossenboog 

 vl = voorste lus 

 al = achterste lus 
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Materialen en kleuren  deel 6 

 

      

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Toer 46 622 Light Turquoise 2432 Light Blue 841 Moonstone 

Toer 47 622 Light Turquoise 2432 Light Blue 841 Moonstone 

Toer 48 642 Light Green 2531 Olive 846 Canada Jade 

Toer 49 714 Canary 2518 Canary 841 Moonstone 

Toer 50 718 Light Pink 2513 Light Rose 856 Coral 

Toer 51 719 Dark Pink 2514 Rose 841 Moonstone 

Toer 52 720 Fuchsia 2492 Bordeaux 841 Moonstone 

Toer 53 726 Moors 2493 Heath 841 Moonstone 
 

Speciale steken die we voor deel 6 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  

 Begin dubbele bobbelsteek:  4L, telt als je eerste dstk (foto 1). Sla de draad 2x om je naald (foto 2) en steek 

je haaknaald in dezelfde steek als de basis van de ketting van 4 lossen.  Je haakt het dubbele stokje niet 

helemaal af, je hebt nu 2 lussen op de naald (foto 3). Sla de draad 2x om je naald (foto 3) en steek de 

haaknaald weer op dezelfde plek in.  Je haakt het dubbele stokje niet helemaal af, je hebt nu 3 lussen op de 

naald (foto 5). Draad om de naald en de 3 lussen in één keer afhaken (foto 6).  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-popcorn-stitch/
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Onthoudt dat wanneer je de steken per kant telt, je telt vanaf de lbg van 1l tot aan de lbg van 1l. Gebruik 

steekmarkeerders als je denkt dat je de hoeken niet terug vindt. 

Toer 46 

 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 (foto 1 & 2). 

V in de volgende 26 steken. De laatste v zit in de tweede v van de 2v hoek (foto 3). (V, l, v) in de volgende steek 
(foto 4).  

* Lange kant: Sla de volgende steek over. Hstk in de volgende 3 steken. Het laatste hstk zit in het hstk die je 
gehaakt hebt in het Rstkv van toer 44 (foto 5). (DRstkv rondom het Rstkv van toer 44 (foto 6), sla de volgende 
steek van toer 45 over en hstk in de volgende 7 steken. Het laatste hstk zit in het hstk die je gehaakt hebt in het 
Rstkv van toer 44 (foto 7)). Herhaal () nog 7 keer. DRstkv rondom het Rstkv van toer 44. Sla de volgende steek van 
toer 45 over en hstk in de volgende 3 steken. Het laatste hstk valt in het het hstk waarmee je je picootje hebt vast 
gehaakt (foto 8).  

Korte kant: (V, l, v) in de volgende steek (foto 9).  V in de volgende 26 steken. De laatste v zit in de tweede v van 
de 2v hoek. (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 je begin vaste. 

Aantal steken: 120 v, 248 hstk,  36 DRstkv en 8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 28 v 

 Per lange kant: 2 v, 62 hstk en 9 DRstkv 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Beginning-Treble-Bobble.jpg
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Toer 47 
De dubbele reliëfstokjes voor zitten deze toer een beetje scheef, zie de foto van toer 47 compleet hieronder.Dit 
herstelt zichzelf in de volgende toeren. Vergeet de lbg van 1l aan het begin en aan het eind van de lange kant niet. 
Deze lbg van 1l zijn de hoeken. Markeer deze, wanneer je bang bent dat je ze later niet terug kunt vinden. 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de lbg van 1l. (1L, v) 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. (foto 

1).  

V in de volgende 14 steken. Sla niet per ongeluk de 'verstopte' steek over. De laatse v zit in de v die je hebt 
gehaakt in het Rstkv van toer 45 (foto 2). Rstkv rondom het Rstkv van toer 45 (foto 3). V in de volgende 14 steken 
(foto 4). V in de volgende lbg van 1l. 

*Lange kant: 1L (foto 5). (Drstkv rondom het picootje van toer 41 (foto's 6 & 7). Sla de volgende steek van toer 46 
over en een hstk in de volgende 7 steken. Het vierde hstk zit in het DRstkv van toer 46 (foto 8).) Herhaal () nog 8 
keer. Drstkv rondom het picootje van toer 41. 1L en sla de volgende steek van toer 46 over. 

Korte kant: V in de volgende lbg van 1l (foto 9). V in de volgende 14 steken. Sla niet per ongeluk de 'verstopte' 
steek over. Rstkv rondom het Rstkv van toer 45. V in de volgende 14 steken. V 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 je begin vaste. Draad 
afhechten en wegwerken. 

Maak je geen zorgen als de korte kant nu een beetje gaat krullen. 

Aantal steken: 120 v, 252 hstk,  4 Rstkv, 40 DRstkv en 8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 30 v en 1 Rstkv 

 Per lange kant: 63 hstk en 10 DRstkv 
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Toer 48 
Deze toer haken we alleen blaadjes in de korte kant. 

Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de lbg van 1l aan het begin van één van de korte kanten. 

(1L, v) in dezelfde lbg van 1l. Dit is je eerste hoek (foto 1). 

*Korte kant: Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de al van de volgende steek (foto 2). (4L, sla de 4 volgende 

steken over. V in de al van de vijfde steek). Herhaal () nog 1 keer (foto 3). Hv in de volgende steek (foto 4). Je hebt 

nu 2 steken over voor het Rstkv van toer 47. 

Nu maken we het eerste blaadje. Dit doen we door de begin dubbele bobbelsteek in dezelfde steek als de hv 

(foto 5). Deze staat omschreven bij de speciale steken op pagina 2-3. Haak het 'blaadje' vast aan de 'stengel' door 

een v te haken rondom het Rstkv van toer 45, met andere woorden het tweede Rstkv vanaf boven (foto's 6 & 7). 

Maak het tweede blaadje door de begin dubbele bobbelsteek in de v, die je zojuist hebt gehaakt, te haken. Sla de 

volgende 6 steken van toer 47 over. Hv in de zevende steek (de zevende steek wordt aangegeven met een pijl op 

foto 9 en gehaakt op foto 10).  

(V in de al van de volgende steek  4L, sla de 4 volgende steken over). Herhaal () nog 1 keer (foto 11). V in de al van 

de volgende steek (foto 12).  

Lange kant: (V, l, v) in de volgende lbg van 1l (foto 13). Sla het DRstkv over. V in de volgende 4 steken. (DRstkv 
rondom het Rstkv van toer 46 (foto 14). Sla de volgende steek van toer 47 over en een v in de volgende 7 steken. 
De derde v zit in het DRstkv van toer 47 (foto 15)). Herhaal () nog 7 keer. DRstkv rondom het Rstkv van toer 46. Sla 
de volgende steek van toer 47 over en een v in de laatste 3 steken. (V, l, v) in de volgende lbg van 1l (foto 16)*. 
*Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste (v, l, v) hoek vervallen. Sluit af met een hv in de 
begin vaste.  

Aantal steken: 296 v, 8 hv , 36 DRstkv, 16 lbg van 4l, 8 blaadjes en 8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 9 v ( dit is incl de v die we hebben gehaakt om het blaadje aan de stengel vast te zetten),  

2 hv, 4 lbg van 4l, en 2 blaadjes 

 Per lange kant: 65 v en 9 DRstkv 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Toer 49 
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de volgende lbg van 1l (1l, v, l, v) in dezelfde lbg. 
  Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de lbg van 1l aan het begin van één van de korte 

kanten.   (1L, v) in dezelfde lbg. dit is je eerste hoek (foto 1). 

*Korte kant: Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in vl van de volgende steek van toer 47. Hier zit in de al de v 

die je in toer 48 hebt gehaakt (aangegeven met een pijl op foto 1 en gehaakt op foto 2 & 3). 

(Haak een v in de vier overgeslagen steken van toer 47, duw hierbij de lbg van 4l van toer 48 naar achteren (foto's 

4 & 5. V in vl van de volgende steek van toer 47 (foto 6)). Herhaal () nog 1 keer (foto's 7 & 8). Sla de hv van toer 48 

over.  

Je werkt nu achter het eerste blaadje, v in de volgende 3 overgeslagen steken van toer 47 (foto 9). De laatste v zit 

in het Rstkv van toer 47 (foto 10). Haak een hstk in de v tussen de twee blaadjes. Dit is dezelfde v waarin je de 

begin dubbele bobbelsteek van het tweede blaadje hebt gehaakt (aangegeven met een pijl op foto 11 en gehaakt 

op foto 12). V in de volgende 3 steken van toer 47 (foto 13).  

Sla de hv van toer 48 over. (V in vl van de volgende steek van toer 47 (foto 14). Haak een v in de vier overgeslagen 

steken van toer 47, duw hierbij de lbg van 4l van toer 48 naar achteren). Herhaal () nog 1 keer. V in vl van de 

volgende steek van toer 47 (foto 15). Sla de volgende steek van toer 48 over.  

Lange kant: (V, l, v) in de volgende lbg van 1l (foto 16). Haak een DRstkv rondom het DRstkv van toer 47 (foto 17). 

Sla de eerste 'verstopte' steek over EN de twee volgende steken van toer 48. Stk in de volgende 2 steken. Het 

laatste stokje zit in de v voor het DRstkv (foto 18).  

(1L, sla de volgende steek over, dit is het DRstkv van toer 48. Stk in de volgende 2 steken (foto 19). DRstkv rondom 

het DRstkv van toer 47 (foto 20). Sla de volgende steek over en stk in de volgende steek (foto 21). DRstkv rondom 

hetzelfde DRstkv van toer 47 (foto 22). Sla de volgende steek over en stk in de volgende 2 steken (foto 23)). 

Herhaal () nog 7 keer.  

1L en sla de volgende steek over, dit is het DRstkv van toer 48. Stk in de volgende 2 steken. DRstkv rondom het 

DRstkv van toer 47.  Sla de volgende 2 steken van toer 48 over. (V, l, v) in de volgende lbg van 1l (foto 24).* 

Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste (v, l, v) hoek vervallen. Sluit af met een hv in de 

begin vaste.  

Aantal steken: 128 v, 4 hstk, 176 stk, 72 DRstkv en 44 lbg van 1l (hier zitten de lbg van 1l voor hoek bij in)  

 Per korte kant: 30 v en 1 hstk 

 Per lange kant: 2 v, 44 stk, 18 DRstkv en 9 lbg van 1l  
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Toer 50, 'tulpjes'  
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, hv in de volgende lbg van 1l (1l, v, l, v) in dezelfde lbg. 
  Met een nieuwe kleur begin je met een begin vaste in de lbg van 1l aan het begin van één van de korte 

kanten.   (1L, v) in dezelfde lbg. dit is je eerste hoek. 

Sla de eerste 'verstopte'steek over en een v in de volgende 30 steken. De 15e v zit in het hstk tussen de blaadjes. 

(V, l,v) in de volgende lbg van 1l. Dit is je eerste korte kant (foto Short Side).  

*Lange kant: Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende 3 steken (foto 1). (Haak een popcornsteek, 

deze staat omschreven bij de speciale steken op pagina 2-3,  in de overgeslagen steek van toer 48 waarbij je de lbg 

van 1l van de vorige toer naar achteren duwt (foto 2 & 3). V in de volgende 7 steken van toer 49 (foto 4)). Herhaal 

() nog 7 keer.  Haak een popcornsteek in de overgeslagen steek van toer 48 waarbij je de lbg van 1l van de vorige 

toer naar achteren duwt. V in de volgende 3 steken van toer 49. De laatste v zit in het DRstkv van toer 49 (foto 5). 

Sla de volgende steek over. 

Korte kant: (V, l, v) in de volgende lbg van 1l. Sla de eerste 'verstopte'steek over en een v in de volgende 30 

steken. De 15e v zit in het hstk tussen de blaadjes. (V, l,v) in de volgende lbg van 1l (foto 6).* Herhaal ** nog 3 

keer. Laat bij de laatste herhaling de laatste korte kant vervallen. Sluit af met een hv in de begin vaste.  

Aantal steken: 384 v, 36 popcorn steken en 8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 32 v 

 Per lange kant: 64 v, 9 popcorn steken en 1 lbg van 1l 
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©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. 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-50.jpg


©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 51 
Als je bovenin de popcorn steek haakt, haak je in het eerste stk van de popcorn, hier heb je het laatste stk van je 

popcornsteek weer doorgehaald. Deze steek zit aan de rechterkant van je popcorn (links bij links-handigen) 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, 3l (telt voor een hstk en 1l). Hstk in dezelfde steek. Dit is je 
eerste hoek. 

  Met een nieuwe kleur begin je met een begin hstk in dezelfde steek als de hv waarmee je bent 
geëindigd. (L, hstk) in dezelfde steek.Dit is je eerste hoek (foto 1). 

*Korte kant: V in de volgende lbg van 1l (foto 2). Sla de eerste 'verstopte' steek over (aangegeven met een pijl op 

foto 2). V in de volgende 15 steken. De laatste v zit in de v die je in het hstk van toer 49 hebt gehaakt (foto 3). 

Rstkv rondom het hstk van toer 49 tussen de blaadjes (foto 4). V in de volgende 15 steken. Sla de laatste steek 

over en een v in de lbg van 1l (foto 5) . 

Lange kant: (Hstk, l, hstk) in de volgende 'verstopte' steek (foto 6). Haak een DRstkv rondom het DRstkv van toer 

49 (foto 7). Sla de volgende 2 steken over (foto 8). Hstk in de volgende 4 steken (foto's 9 & 10). Het tweede hstk 

valt bovenin de popcornsteek, (foto 9 en zie de notitie aan het begin van deze toer).   

(DRstkv rondom het volgende DRstkv van toer 49 (foto 11). Sla de volgende steek van toer 50 over. Hstk in de 

volgende 2 steken (foto 12). DRstkv rondom het volgende DRstkv van toer 49 (foto 13). Sla de volgende steek van 

toer 50 over. Hstk in de volgende 4 steken Het tweede hstk valt bovenin de popcornsteek, (foto 14)). Herhaal () 

nog 7 keer.  DRstkv rondom het volgende DRstkv van toer 49. Sla de volgende steek van toer 50 over (foto 15). 

(Hstk, l, hstk) in de volgende steek, dit is de eerste v van de vorige (v, l, v) hoek (foto 16)*. Herhaal ** nog 3 keer. 

Laat bij de laatste herhaling de laatste (hstk, l, hstk) hoek vervallen. Sluit af met een hv in de tweede l van de 3 l 

(of op het begin hstk) die je in het begin hebt gehaakt.  

Aantal steken: 128 v, 224 hstk, 4 Rstk, 72 DRstkv en  8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 32 v, 2 hstk en 1 Rstkv 

 Per lange kant: 54 hstk, 18 DRstkv 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Toer 52 
 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, 3l (telt voor een hstk en 1l). Hstk in dezelfde steek. Dit is je 

eerste hoek. 
  Met een nieuwe kleur begin je met een begin hstk in dezelfde steek als de hv waarmee je bent 

geëindigd. (L, hstk) in dezelfde steek.Dit is je eerste hoek. 

*Korte kant: V in de volgende lbg van 1l (foto 1). Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende 34 steken. 
De 17ev haak je in het Rstkv van de vorige toer. V in de volgende lbg van 1l. 

Lange kant: Sla de eerste 'verstopte' steek over. (Hstk, l, hstk) in de volgende steek, dit is het DRstkv van de vorige 

toer (foto 2). Stk in de volgende 69 steken (foto 3). (Hstk, l, hstk) in de volgende steek, dit moet het eerste hstk zijn 

van de (hstk, l, hstk) hoek van de vorige toer (foto 4).* Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de 

laatste (hstk, l, hstk) hoek vervallen. Sluit af met een hv in de tweede l van de 3 l (of op het begin hstk) die je in 

het begin hebt gehaakt.  

Aantal steken: 144 v, 16 hstk, 276 stk en  8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 36 v en 2 hstk 

 Per lange kant: 2 hstk en 69 stk 
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Toer 53 
Bij het maken van het DDRstkv voegen we bij iedere herhaling een steek toe door er 2 te maken en er maar 1 over 

te slaan.Maak je hier verder geen zorgen om, de volgende toer gaan we deze weer minderen. Je zult merken dat 

na deze toer je werk wat gaat krullen, dit is niet erg (zie ook foto 14). 

 Wanneer je met dezelfde kleur verder gaat, 3l (telt voor een hstk en 1l). Hstk in dezelfde steek. Dit is je 
eerste hoek. 

  Met een nieuwe kleur begin je met een begin hstk in dezelfde steek als de hv waarmee je bent 
geëindigd. (L, hstk) in dezelfde steek.Dit is je eerste hoek . 

*Korte kant:  V in de volgende lbg van 1l (foto 1). Sla de eerste 'verstopte' steek over. V in de volgende 18 steken. 
De laatste v wordt gehaakt in de v die in het Rstkv van toer 51 zit (foto 2). Haak een Rstkv rondom het Rstkv van 
toer 51 (foto 3) en sla de volgende steek van toer 52 over (foto 4). V in de volgende 18 steken. V in de volgende 
lbg van 1l (foto 5).  

Lange kant:  Sla de eerste 'verstopte' steek over. (Hstk, l, hstk) in de volgende steek (foto 6). Sla de volgende steek 
over. Stk in de volgende steek , dit is het stk die boven in de popcornsteek van toer 49 zit (foto 7).  

(Haak een DDRstkv rondom het DRstkv van toer 51 links naast de popcornsteek (rechts voor links handigen) (foto 
8). Haak een DDRstkv rondom het DRstkv van toer 51 rechts naast de popcornsteek (links voor links handigen) 
(foto's  9 & 10). Sla de volgende steek van toer 52 over. Stk in de volgende 7 steken. Het laatste stk zit in het stk 
die boven in de popcornsteek zit.) Herhaal () nog 7 keer. 

Haak een DDRstkv rondom het DRstkv van toer 51 links naast de popcornsteek (rechts voor links handigen). ). 

Haak een DDRstkv rondom het DRstkv van toer 51 rechts naast de popcornsteek (links voor links handigen). Sla de 

volgende steek van toer 52 over en een stk in de volgende steek. (Hstk, l, hstk) in de volgende steek, dit is het 

eerste hstk van de (hstk, l, hstk) hoek van de vorige toer (foto 13).*  Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste 

herhaling de laatste (hstk, l, hstk) hoek vervallen. Sluit af met een hv in de tweede l van de 3 l (of op het begin 

hstk) die je in het begin hebt gehaakt.  

Aantal steken: 152 v, 16 hstk, 232 stk, 4 Rstkv, 72 DDRstkv en  8 lbg van 1l 

 Per korte kant: 38 v, 2 hstk en 1 Rstkv 

 Per lange kant: 2 hstk, 58 stk en 18 DDRstkv 
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