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Charlotte {Groot gehaakt vierkant deel 2} 
Welkom bij deel 2 van Charlotte, mijn nieuwe grote vierkant. In dit deel voegen we 4 driehoeken aan het middelste 

centrale vierkant toe om een groter vierkant te creëren. Als je nog geen idee hebt wat de Charlotte is, klik dan hier 

voor de onthulling en hier voor deel 1, (waarin je alle informatie vindt over materialen, afmetingen en 

stekenverhouding). 

Ik heb besloten om dit vierkant Charlotte te noemen, dit omdat ik nooit iets terug heb gehoord van de Counting 

Crows over het gebruik van ‘Anna Brings’ als naam. Ik wilde echt heel graag de naam ‘Anna Begins’ gebruiken (om 

vele redenen), maar Charlotte was mijn tweede keus, en ik vind dat deze naam bij het gevoel van dit vierkant past. 

 

Voor onderstaande foto instructies heb ik Scheepjes Sunkissed gebruikt in de kleuren 04, 06 en 16. Let op dat de 

foto’s er alleen zijn om je te laten zien hoe de rijen worden gemaakt en niet om je de kleuren te laten zien die ik in het 

geschreven patroon heb gebruikt. 

 

@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved 

Vertaald door Dianne Baan van Haakdingen.nl 

 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/a-new-large-square-in-a-brand-new-yarn/
http://www.d-idee.nl/haakdingen/Charlotte/Charlottes_Dream_Deel_1.pdf
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Afkortingen 

 L = losse  

 Stk = stokje  

 RstV = reliëfsteek voor, (steek je haaknaald van voor naar achter rond de steel van de aangegeven steek en 

haak de steek normaal af) 

 GK = goede kant 

 Dstk = dubbel stokje  

 Hv =  halve vaste  

 St / st-n = st / st-n 

 AK = achterkant 

Leestekens 

** Sterretjes geven de herhaling van het patroon aan. Je moet het zo vaak herhalen als het cijfer achter de 

sterretjes. Dit is een complete herhaling en bevat meerdere instructies. 

() Haakjes geven ook een herhaling aan. Je moet het zo vaak herhalen als het cijfer achter de haakjes. Dit is een lager 

herhalingsniveau. Haakjes geven ook een groep st-n aan die in dezelfde st/ruimte worden gehaakt. 

Speciale steken 

Cluster (3stk-sam) - Draad om naald en st je naald in de aangegeven st. Draad om naald en haal een lus op. Draad 

om naald en haal door 2 lussen. (Draad om naald en st je naald in de volgende st. Draad om naald en haal een lus op. 

Draad om naald en haal door 2 lussen) twee keer. Draad om naald en haal door alle 4 lussen op je naald. 

5dstk-bobbel – Draad twee keer over de naald en st je naald in de aangegeven st. Draad om naald en haal een lus 

op. (draad om naald en haal door 2 lussen) twee keer. * Draad twee keer over de naald en st je naald in dezelfde st. 

Draad om naald en haal een lus op. (draad om naald en haal door 2 lussen) twee keer* Herhaal * * nog 3 keer. Je 

hebt nu 6 lussen op de naald. . Draad om naald en haal door alle 6 lussen op je naald. 

Puff steek - Draad om naald en st je naald in de aangegeven st/ruimte. Sla de draad weer om de naald en haal een 

lange lus op. (Draad om naald en st de naald in dezelfde st/ruimte. Draad om naald en haal een lange lus op) 3 keer. 

Draad om naald en haal door alle 9 lussen op je naald. Haak 1L om te puff st te sluiten. 

Kruis-stk - Sla de volgende st over en maak een stk in de volgende st. Werk over het zojuist gemaakte stk en maak 

een stk in de overgeslagen st. 

Begin st-n - Begin st-n zijn precies hetzelfde als de reguliere st-n, alleen worden ze gemaakt “in de ruimte”, zonder 

vast te zitten aan de voorgaande st. Begin met een slipknoop op je naald en maak de st zoals normaal. Hier vind je 

instructies voor een begin stokje en een begin vaste zodat je kunt beginnen. 

Charlotte deel 2, driehoeken 

De driehoeken worden één voor één gehaakt, met het gebruik van één kleur, in heen en weer gaande toeren. Je 

draait je werk aan het eind van iedere toer. 

Als je kijkt naar de st-n, zal de bovenkant van iedere st zich NA de steel zitten, niet ervoor, dit omdat de achterkant 

van de voorgaande toer altijd naar je toe gedraaid is. De enige uitzondering is Toer 19, waarbij de bovenkant van 

iedere st VOOR de steel zit, omdat de GK van Toer 18 naar je toegedraaid zit. 

Ondervind je problemen met het identificeren van de bovenste van de 3l, markeer deze dan met een stmarkeerder 

(deze staan ook op de foto’s als referentie).  

  

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Alle 4 driehoeken worden met kleur C gehaakt. 

Toer 19  

Met de GK naar je toe: hecht aan met een staande cluster st in de 1e 3 st-n van een willekeurige kant {foto 1}. (2l, 

maak een cluster over de volgende 3 st-n {foto 2}) 13 keer. Keer je werk.  

Stekenaantal: 14 clusters en 13 2l-lbg 

 

Toer 20 

Met de AK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla de eerste 2l-lbg over. Stk in het volgende cluster {foto 2}. (Haak 

2stk in de volgende 2l-lbg, stk in het volgende cluster{foto 3}) 11  keer. Sla de laatste 2l-lbg over. Stk in het laatste 

cluster {foto 4}. Keer je werk.  

Stekenaantal: 36 stk 
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Toer 21  

Wanneer je er moeite mee hebt welke lus bij welke st hoort, markeer dan alle RstV-dstk, behalve de eerste en laatste, 

zodat je ze kunt vinden in de volgende toer.  

Met de GK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla 2 st-n over. Stk in de volgende st {foto 2}. RstV-dstk rond het 3e  

cluster van Toer 19. {aangegeven met een pijl op foto 2 en gehaakt op foto 3}. (Sla de volgende st van Toer 20 over 

{aangegeven met een pijl op foto 4} en een stk in de volgende 2 st-n. RstV-dstk rond het volgende cluster van Toer 19 

{foto 5}) 9  keer. Er zijn nu nog 2 clusters over. Sla de volgende st over en stk in de volgende st. Sla de volgende 2 st-n 

over. Stk in de bovenkant van de 3e l {foto 6}. Keer je werk.  

Stekenaantal: 22 stk (inclusief de 1e  3 lossen) en 10 RstV-dstk  
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Toer 22  

De bobbels zien er niet erg mooi uit als je ze maakt, maar zodra je het 1e stk na de bobbel haakt springt deze naar de 

achterkant van je werk (dit is de voorkant van je vierkant). 

Met de AK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla de volgende 2 st-n over. Stk in de volgende 2 st-n {foto 2}. (Maak 

een 5dstk-bobbel in de volgende st, dit is het RstV-dstk {foto 3}. Stk in de volgende 2 st-n) 8  keer {foto 4}. Sla de 

volgende 2 st-n over. Stk in de bovenkant van de 3e  losse. Keer je werk.  

Stekenaantal: 28 steken – 8 5dstk-bobbel en 20 stk (inclusief de 1e 3 lossen)  
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Toer 23  

Met de GK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla de 1e 2 st-n over. Stk in de volgende 22 st-n. Het eerste stk zit in 

de eerste bobbel, het laatste stk zit in de laatste bobbel {foto’s 1 en 2}. Sla de volgende 2 st-n over. Stk in de 

bovenkant van de 3e losse. Keer je werk.  

Stekenaantal: 24 stk (inclusief de 1e 3 lossen)  
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Toer 24  

Met de AK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla de 1e 3 st-n over. Stk in de volgende st {foto 1}. Stk in de laatste 

overgeslagen st, werk OVER het eerder gemaakte stk {aangegeven met een pijl op foto 1 en gehaakt op foto 2}. Dit is 

je eerste kruis-stk. (Sla 1 over, stk in de volgende st, stk in de overgeslagen st, werk OVER het eerder gemaakte stk) 8  

keer. Sla de volgende 2 st-n over. Stk in de bovenkant van de 3e losse. Keer je werk.  

Stekenaantal: 20 st-n {2 stk (inclusief de 1e 3 lossen) en 9 kruis-stk}  

 

Toer 25  

Denk er alsjeblieft aan dat de puff steek gesloten wordt met 1 losse. De losse, direct na de puff steek, is een extra 

losse.  

Met de GK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla de 1e kruis-stk over. (Maak een puff steek tussen de 2stk van het 

volgende kruis-stk. 1l {foto 3}) 6  keer. Er moeten nu nog 2 kruis-stk over zijn. Maak een puff steek tussen de 2 stk van 

het volgende kruis-stk. Sla het laatste kruis-stk over. Stk in de bovenkant van de 3e losse. Keer je werk.  

Stekenaantal: 7 puff steken, 2 stk (inclusief de 1e 3 lossen) en 6 1l-lbg 
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Toer 26  

Met de AK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Haak 2stk in elk van de 6 1l-lbg. Stk in de bovenkant van de 3e losse. 

Keer je werk.  

Stekenaantal: 14 stk's (inclusief de 1e 3 lossen)  
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Toer 27  

Met de GK naar je toe: 3l (telt als je eerste stk). Sla de 1e 3 st-n over. Stk in de volgende 6 st-n. Sla de volgende 3 st-n 

over. Stk in de bovenkant van de 3e losse. 1L en keer je werk.  

Stekenaantal: 8 stk (inclusief de 1e 3 lossen)  
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Toer 28  

Je zult merken dat de instructies tussen de haakjes niet gespiegeld aan elkaar zijn. Dit is met opzet zo en zorgt er voor 

een mooier resultaat.  

Met de AK naar je toe: sla de eerste 2 st-n over. (5dstk-bobbel, stk, dstk) in de volgende st. 2l. (Dstk, 5dstk-bobbel, 

stk) in de volgende st. Sla de laatste 2 st-n over. Hv in de bovenkant van de 3 lossen. Hecht af en stop de draadjes 

weg. De 2l-lbg wordt de nieuwe hoek. Je hebt nu 1 driehoek gehaakt. Je moet aan elke zijde van het vierkant-deel 

1 herhalen zodat je weer eindigt met een vierkant. 

 

Vergeet niet om volgende week terug te komen als je wilt dat dit vierkant verder groeit.  

Als je op de hoogte wilt blijven, vergeet dan niet om je in te schrijven voor mijn  Wekelijkse Nieuwsbrief. Je kunt ook 

mijn Facebook pagina liken of mij volgen op Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, of Instagram. 

Heerlijk haken! 

 

http://eepurl.com/qzYBP
https://www.facebook.com/Lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

