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Charlotte’s Dream Patroon 

Heehee. Door sommige nieuwe projecten voel ik me weer net een klein kind (of, in dit geval, als een karakter uit een 

Brontë boek)! Ik kan je niet vertelen hoe opgetogen Jenny en ik zijn over het uitbrengen van dit patroon. Dat is wat 

Charlotte’s Dream is: Een droom! 

 

Deze deken is door mijn geliefde vriendin Jenny gemaakt en bestaat uit 12 Charlotte vierkanten in 12 verschillende 

kleuren. De rand eromheen is een simpele popcorn rand. Vanaf het allereerste vierkant heeft deze deken tot mijn 

verbeelding gesproken. Ik verbeeld me dan dat ik onder een grote boom zit, een goed boek aan het lezen ben terwijl 

het gefilterde zonlicht over de bladen danst.  

Jenny en ik hebben vele fijne uren doorgebracht met het kiezen van kleuren, praten over een naam, en ooh-en en 

aah-en over de individuele vierkanten. Ik hoop dat dit project jullie net zoveel plezier geeft als dat het ons heeft 

gedaan.  

http://www.lookatwhatimade.net/life-2/introducing-jenny/
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Het Charlotte vierkant is speciaal ontworpen voor 67 Blankets for Mandala Day. Ik wil mijn vriend John Kelly 

bedanken dat wij een kleinere versie van de bloem, die hij ontworpen heeft voor de Mandala in Bloom, mochten 

gebruiken. 

@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved 

Vertaald door Dianne Baan van Haakdingen.nl 

 

Gebruikte materialen: 

 3½ mm haaknaald 

 Scheepjes Stone Washed 

o Contrast Kleuren (CK) / Kleur A* – 2 bollen (220 meter) van iedere kleur, Blue Appatite (805), 

Canada Jade (806), Yellow Jasper (809), Garnet (810), Deep Amethyst (811), Lemon Quartz (812), 

Amazonite (813), Green Agate (815), Coral (816), Lilac Quartz (818), Rose Quartz (820), Carnelian 

(823) 

o Hoofd Kleur 1 (HK1) / Kleur B* – 12 bollen (1500 meter) Moonstone (801) 

o Hoofd Kleur 2 (HK2) / Kleur C* – 12 bollen (1500 meter) Smokey Quartz (802) 

*   Het vierkant is oorspronkelijk ontworpen met de kleurreferenties Kleur A, Kleur B en Kleur C. Als je de foto’s voor 

de individuele blokken volgt, moet je Kleur A vervangen door CK, Kleur B door HK1 en Kleur C door HK2 zoals 

hierboven staat omschreven. 

Garenpakketten voor dit project zijn verkrijgbaar bij Haakdingen.nl.  

Afkortingen: 

 L = losse 

https://www.facebook.com/67blankets
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/another-blooming-mandala-rug/
http://www.haakdingen.nl/a-46165921/haakpakketten/charlotte-s-dream-stone-washed-pakket/
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 RstA = reliëfsteek achter, (steek je haaknaald van achter naar voren rond de steel van de aangegeven steek 

en haak de steek normaal af) 

 CK = contrast kleur 

 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) 

 Hstk = half stokje 

 HK = hoofd kleur 

 V = vaste 

 Hv =  halve vaste 

 St / st-n = steek / steken 

De andere steken en afkortingen worden beschreven in de delen 1-3 voor de vierkanten.  

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 steken aan die in dezelfde steek/ruimte worden gehaakt. 

Stekenverhouding 

Aan het eind van toer 18, zou je vierkant 20 cm moeten zijn. Ieder afgerond vierkant moet 42 cm zijn. 

Afmeting 

172 cm x 130 cm 

Notities 

De centrale bloem van dit vierkant heeft veel textuur en ligt iets boven het oppervlak. Als je alleen de bloem hebt 

gemaakt zal deze bol staan (vanwege alle reliëfsteken/voor) maar, als het vierkant groter wordt, zal dit minder 

zichtbaar zijn. Door het gebruik zal de bloem zelfs verder zakken, maar het zal altijd iets boven het oppervlak 

uitsteken. 

Wanneer je vindt dat je bloem bol blijft staan en de rest van je vierkant weigert om ‘vierkant’ te worden, bij toer 

18, dan haak je de lossen te strak. Je moet dan de spanning verminderen door of je lossen minder strak te haken 

of alleen voor je lossen een grotere haaknaald gebruiken. 

Instructies 

Charlotte vierkanten 

Je moet 12 vierkanten haken, voor ieder vierkant gebruik je een andere contrastkleur (CK). Hieronder vind je de 

linkjes naar de delen 1-3 van het Charlotte vierkant. Hier staan ook 2 extra toeren die je aan het vierkant toe moet 

voegen voordat je ze aan elkaar zet. Denk aan de kleurreferenties (hierboven) als je de vierkanten haakt. 

 Toeren 1-18: Charlotte vierkant deel 1 – 20 cm aan het eind van deel 1 

 Toeren 19-28: Charlotte vierkant deel 2 
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 Toeren 29-36: Charlotte vierkant deel 3 – niet afhechten aan het eind van toer 36! 

 

Toer 37 (CK) 

Hv in de lbg-2l in de hoek. 2l (telt als hstk). (Hstk, 2l, 2hstk) in dezelfde lbg in de hoek. Dit is je eerste hoek.  

*Sla de eerste (verstopte) st over, hstk in alle 85 st-n langs deze kant. (2hstk, 2l, 2hstk) in volgende 2l-lbg in de hoek* 

Herhaal ** nog 3 keer, vergeet bij de laatste herhaling de hoek. Sluit af met een hv in de bovenste l van de 2 begin l-

en. Hecht af en stop de draden weg. 

Aantal steken: 356 hstk en 4 2l-lbg in de hoek {89 hstk per kant} 

Toer 38 (HK1) 

Hecht aan door het haken van een begin v in één van de 2l-lbg in de hoek. (2l, v) in dezelfde 2l-lbg. Dit is je eerste 

hoek. 

*RstA-hstk rondom iedere st. (v, 2l, v) in volgende 2l-lbg in de hoek* Herhaal ** nog 3 keer, vergeet bij de laatste 

herhaling de hoek. Sluit af met een hv bovenin de begin v. Hecht af en stop de draden weg.  

Aantal steken: 8 v, 356 RstA-hstk en 4 2l-lbg in de hoek {2 v en 89 RstA-hstk per kant} 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Beslissen over je lay-out 

Als je alle 12 vierkanten klaar hebt, moet je deze aan elkaar gaan zetten. Ik ga je laten zien welke lay-ou wij gekozen 

hebben, maar je bent vrij om met de kleuren te schuiven naar eigen inzicht. Als je besluit om te gaan schuiven met 

de kleuren probeer dan om niet teveel donkere of lichte kleuren naast elkaar te leggen, omdat dit de deken uit 

balans zal brengen. 
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Het samenvoegen van de Charlotte vierkanten 

De vierkanten worden aan elkaar gezet met de (v, 1l, sla 1v over) techniek. Hierdoor ontstaat er een platte naad aan 

de voorkant die eruit ziet als kleine steekjes. Aan de achterkant van je werk ziet de naad er verdikt uit (maar niet 

zoveel dan wanneer een v in iedere st zou maken). Deze naad is redelijk elastisch, vooropgesteld dat je je lossen niet 

te strak haakt.  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/joining-crochet-squares-part-2/
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De vierkanten worden aan elkaar gezet volgens een patroon. Je maakt eerst de horizontale naden, gevolgd door de 

verticale naden. Als het niet anders staat aangegeven, steek je de haaknaald door beide lussen van beide lagen voor 

iedere aangegeven steek. Om het wat makkelijker te begrijpen, heb ik de vierkanten genummerd van 1 t/m 12, 

beginnend links bovenaan en eindigend rechts onderaan.  

Plaats vierkant 9 bovenop vierkant 12 met de goede kanten op elkaar. Met een opzetlus (HK1) op de haaknaald, 

begin je met samenvoegen van de 2 vierkanten door een begin v door beide 2l-lbg in de hoek te haken. (1l, sla 

volgende v over, een v in volgende st) totdat je nog één st over hebt voor de 2l-lbg in de hoek. 1l, sla de laatste st 

over en een v in de 2l-lbg in de hoek, 1l, voordat je de volgende 2 vierkanten aan elkaar zet. 

Plaats vierkant 8 bovenop vierkant 11 met de goede kanten op elkaar. *haak een v in de 2l-lbg in de hoek, denk 

eraan dat je opnieuw door beide lagen werkt. (1l, sla volgende v over, een v in volgende st) totdat je nog één st over 

hebt voor de 2l-lbg in de hoek. 1l, sla de laatste st over en een v in de 2l-lbg in de hoek, 1l.*  
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Zonder af te hechten, plaats vierkant 7 bovenop vierkant 10 met de goede kanten op elkaar en herhaal * tot *. 

Afhechten en draden wegwerken. 

 

Nu heb je de eerste horizontale strip afgerond. Herhaal dit hele proces, waarbij je vierkant 6 op vierkant 9 legt, 

vierkant 5 op vierkant 8 en vierkant 4 op vierkant 7. Herhaal dit dan nog een keer met de laatste 3 vierkanten.  

Draai je deken nu 90 graden zodat je de verticale rijen kunt samenvoegen. Vouw de rij met de vierkanten 3, 6, 9 en 

12 op de rij met de vierkanten 2, 5, 8 en 11. 

Vergeet niet, net zoals bij het horizontaal samenvoegen, dat je telkens 1l tussen de vierkanten haakt. Hecht af als je 

alle vier de vierkanten aan elkaar hebt gezet en herhaal dit proces voor de vierkanten 2, 5, 8 en 11 en de vierkanten 

1, 4, 7 en 10. 
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Als alle vierkanten aan elkaar zitten kun je de rand eraan toevoegen. De popcorn in deze rand worden in 2 toeren 

gehaakt. In toer 2 haak je groepjes van 5-stk, in toer 3 maak je hier een popcorn van door gebruik te maken van RstV. 

Rand Toer 1 (HK1) 

Als je de eerste toer van de rand haakt, dan telt de 2l-lbg van de hoeken van ieder vierkant (langs de rand van de 

deken) als een steek en moet hierin haken. Alleen de 2l-lbg in de hoek van de deken zullen ook zo worden genoemd. 

Hecht aan door het haken van een begin stk in de 2l-lbg in de hoek aan het begin van één van de lange kanten. (stk, 

2l, 2stk) in dezelfde 2l-lbg. Dit is je eerste hoek. 

*Hstk in iedere st, denk er aan dat de 2l-lbg die je tegenkomt tellen als st-n en dat je hierin moet haken. (2stk, 2l, 

2stk) in de volgende 2l-lbg in de hoek.* Herhaal ** nog 3 keer, vergeet bij de laatste herhaling de hoek. Sluit af met 

een hv bovenin het begin stk. Hecht af en stop de draden weg.  

Aantal steken:  

 Lange kant: 370 hstk en 4 stk 

 Korte kant: 277 hstk en 4 stk 

 Rand Toer 2 (HK2) 

Hecht aan door het haken van een begin stk in de 2l-lbg in de hoek aan het begin van één van de lange kanten. (stk, 

2l, 2stk) in dezelfde 2l-lbg. Dit is je eerste hoek. 

*(2L, sla de volgende 2 st-n over, en haak 5 stk in de volgende st) totdat je 2 st-n over hebt. 2L en sla de laatste 2 st-n 

over. (2stk, 2l, 2stk) in de volgende 2l-lbg in de hoek.* Herhaal ** nog 3 keer, vergeet bij de laatste herhaling de 

hoek. Sluit af met een hv bovenin het begin stk. Hecht af en stop de draden weg.  

Aantal steken:  

 Lange kant: 124 groepjes van 5 stk-jes en 125 2l-lbg (de lbg-en in de hoek niet meegeteld) 

 Korte kant: 93 groepjes van 5 stk-jes en 94 2l-lbg (de lbg-en in de hoek niet meegeteld) 

Rand Toer 3 (HK1) 

Om een RhstkV rondom het groepje met 5 stk-jes te haken, garen over de naald en steek de naald van voor naar achteren in de 

2l-lbg voor het groepje met 5 stk-jes. Steek de naald van achter naar voor in de volgende 2l-lbg zodat alle 5 stk-jes bovenop de 

naald liggen. Haak je hstk verder op de gewone manier af, let er hierbij op dat het garen boven de 5 stk-jes ligt en er niet voor. 

Dit maakt van de 5 stk-jes samen een mooie popcorn. Als je extra hulp nodig hebt kijk dan naar de aanwijzingen voor de ‘heel erg 

luie popcorn’. 

Hecht aan door het haken van een begin hstk in de 2l-lbg in de hoek aan het begin van één van de lange kanten. 

(hstk, 2l, 2hstk) in dezelfde 2l-lbg. Dit is je eerste hoek. 

(Hstk in de volgende 2 st-n en haak 2 hstk in de eerste 2l-lbg. (Haak een RhstkV rondom de volgende groep met 5 

stk-jes, haak 2 hstk in de volgende 2l-lbg) totdat je in alle 2l-lbg hebt gehaakt. Hstk in de laatste 2 st-n. (2hstk, 2l, 2 

hstk) in de volgende 2l-lbg in de hoek.* Herhaal ** nog 3 keer, vergeet bij de laatste herhaling de hoek. Sluit af met 

een hv bovenin het begin stk. Hecht af en stop de draden weg. 

Aantal steken:  

 Lange kant: 382 hstk 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/


@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved. http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-

patterns/charlottes-dream-pattern/. Het is vertaald door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster. 

 Korte kant: 289 hstk 
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Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deze deken te haken. Als je je foto’s van je afgeronde project wilt laten zien, 

gebruik dan de hashtag #charlottesdreamcrochetblanket zodat Jenny en ik deze ook kunnen zien. 

Wil je meer zien van Charlotte’s Dream reis? 

 Charlotte’s Dream deken garen 

 Charlotte’s Dream work in progress 

 Charlotte’s Dream deken onthulling 

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. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-dream-yarn/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-dream-sneak-peek/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-dream-reveal/
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

