Sophie’s Universe CAL 2015
deze wordt gehost door Kimberly Slifer and Derdi Uys
1. De CAL start op 18 januari. Ik zal ervoor zorgen dat er iedere week op mijn
website het nieuwste deel van het vertaalde patroon komt te staan,
www.haakdingen.nl. Ik ga proberen om dit iedere zondag te doen, maar het
vertalen kost veel tijd en het kan dus gebeuren dat het wat langer duurt. Via mijn
FB pagina houd ik jullie op de hoogte.
2. Garengebruik: hij wordt in 3 kwaliteiten gehaakt, Stone washed XL, Coton 8 en
Softfun, alledrie Scheepjeswol kwaliteiten. In mijn webshop staan pakketten in de
kleuren zoals die orgineel door de ontwerspter aan worden gegeven. Let op, de
ontwerpster heeft de dekens zelf ook nog niet helemaal klaar dus de hoeveelheid
garen is een indicatie!
3. Je mag natuurlijk ook zelf een garen en kleuren kiezen :-)
4. Dit project wordt een vierkante deken en is speciaal ontworpen voor deze CAL.
5. De vertaling wordt voorzien van de orginele foto's van Dedri Uys.
6. Iedere week zal ik een link op FB plaatsen naar de vertaling, deze zullen ook op
de Official CCC Social Group te vinden zijn.
7. Om te beginnen hoef je NIET Sophies Garden af te hebben. De ontwerpster zegt
ons niets aan te nemen over het begin van de deken maar gewoon te wachten tot
het eerste patroon.
8. Het is een geheime CAL iedere week zal een deel van het patroon geplaatst
worden, 20 weken lang.
9. Hier is een link naar Dedri's blog waar je nog wat meer kunt lezen
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/coming-soon-2015-cal/

Het patroon 'Sophies Universe' CAL is het ontwerp van Dedri van
http://www.lookatwhatimade.net. Deze wordt gehost door Kimberly Slifer en Dedri Uys
op FB via Official CCC Social Group. Het is vertaald door Dianne van Haakdingen.nl met
toestemming van de ontwerpster.

Het probleem:
De binnencirkel die blijft bobbelen
Mogelijke oorzaken:






Je draadspanning verandert tijdens het haken omdat je jezelf steeds verbetert en
steeds meer vertrouwen krijgt. Dit gebeurt meestal als je als een beginner start,
dan is in het begin je draadspanning losser en wordt deze strakker naarmate het
project vordert.
In het begin is Sophie nog erg open terwijl de steken later dichter op elkaar
zitten.
Het gebeurt ook dat de maat van de haaknaald wordt geminderd omdat je
Sophie groter uitvalt dan de aangegegeven maat (Dit moet je nooit doen!!)
Het kan ook komen doordat je Sophie vasthoudt op je schoot waardoor je je
knieën erin drukt, dit kun je oplossen door het blokken

Het gebeurt echt niet alleen bij de beginners onder ons. Daarom krijg je dit advies
om het te voorkomen, voor als je nog niet begonnen bent of voor degenen die een
nieuwe Sophie beginnen.
Het is belangrijk om Sophie regelmatig te blokken om haar mooi plat te krijgen. Je
mag niet je conclusies trekken zonder dat je je Sophie geblokt hebt, dan pas zie je
hoe ze echt is/wordt.
Aanbevelingen/tips:
Begin met een kleinere haaknaald voor deel 1 t/m 3. Een halve maat kleiner is
genoeg. Dit is vooral bij beginners belangrijk.
Bij deel 4 ga je verder met de aangegeven maat haaknaald.
Blok Sophie aan het eind van deel 7. Als het midden nu weer gaat bollen dan ga je
vanaf deel 8 nog weer een halve maat grotere haaknaald gebruiken.
Hopelijk kun je wat met deze suggesties.
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Week 1:

18 Januari 2015

Deel 1: Toeren 1 – 8
Deel 2: Toeren 9 – 15

Week 2:

25 Januari 2015

Deel 3: Toeren 16 – 25

Week 3:

01 Februari 2015

Deel 4: Toeren 26 to 36

Week 4:

08 Februari 2015

Deel 5: Toeren 37 – 45

Week 5:

15 Februari 2015

Deel 6: Toeren 46 – 53

Week 6:

22 Februari 2015

Deel 7: Toeren 54 – 61

Week 7:

01 Maart 2015

Deel 8: Toeren 62 – 68

Week 8:

08 Maart 2015

Deel 9: Toeren 69 – 74

Week 9:

15 Maart 2015

Deel 10: Toeren 75 – 80

Week 10:

22 Maart 2015

Deel 11: Toeren 81 – 84

Week 11:

29 Maart 2015

Deel 12: Toeren 85 – 88

Week 12:

05 April 2015

Deel 13: Toeren 89 – 92

Week 13:

12 April 2015

Deel 14: Toeren 93 – 97

Week 14:

19 April 2015

Deel 15: Toeren 98 – 101

Week 15:

26 April 2015

Deel 16: Toeren 102 – 104

Week 16:

03 Mei 2015

Deel 17: Toeren 105 – 108

Week 17:

10 Mei 2015

Deel 18: Toeren 109 – 112

Week 18:

17 Mei 2015

Deel 19: Optionele vierkanten

Week 19:

24 Mei 2015

Deel 20: Doorgroei mogelijkheden

Week 20:

31 Mei 2015

Afronding
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Gebruikte garens
Wil je een andere kwaliteit garen gebruiken kijk dan bij onderstaande garens
waarmee je het kan vergelijken, zodat je zelf uit kunt rekenen hoeveel je nodig hebt.
Scheepjeswol Stonewashed XL (dit wordt een heerlijke grote en comfortabele deken)
Gehaakt op naald #5½ wordt de deken ongeveer 1.8x1.8 mtr. Je hebt +/- 3900 mtr
garen nodig. Één bol van 50 gram bevat 75 mtr.












23 x Moon Stone (841)
3 x Amazonite (853)
3 x Green Agate (855)
3 x Blue Apatite (845)
6 x Canada Jade (846)
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Lemon Quartz (852)
Deep Amethyst (851)
Garnet (850)
Corundum Ruby (848)
Coral (856)

Scheepjeswol Softfun (dit wordt een kleurige deken die 's avond op de bank je benen
heerlijk warm houden)
Gehaakt op naald #4 wordt de deken ongeveer 1.4x1.4 mtr. Je hebt +/- 3300 mtr
garen nodig. Één bol van 50 gram bevat 140 mtr.
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Canary (2518)
Light Rose (2513)
Rose (2514)
Bordeaux (2492)
Cyclamen (2534)
Olive (2531)
Dark Turquoise (2511)
Light Blue (2432)
Pink (2480)
Heath (2493)
Violet (2519)
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Scheepjeswol Cotton 8 (dit wordt een heerlijke babydeken)
Gehaakt op naald #3 wordt de deken ongeveer 1x1 mtr. Je hebt +/- 2500 mtr garen
nodig. Één bol van 50 gram bevat 170 mtr.



1 x Canary (714)
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Light Pink (718)
Fuchsia (720)
Dark Pink (719)
Moors (726)
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Light Green (642)
Turquoise (712)
Light Turquoise (622)
Violet (529)











1 x Heath (721)
1 x Light Purple (651)
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