
Charlotte’s Universe Deel 10: Rozen 

Vertaald door Dianne  

Welkom bij Deel 10 van Charlotte’s Universe. Deze week gaan we Rozen maken. Honderd om 

precies te zijn! Teruglezend door al mijn notities, vond ik een hele duidelijke over het maken van al 

die rozen. Ik denk dat ik deze met jullie deel na de toer met rozen, zodat jullie een glimp van mijn 

gedachten kunnen zien. 

 

De rozen zijn mijn meest favoriete steekcombinatie aller tijden. Het kostte 4 dagen van haken en 

uithalen om uit te zoeken hoe ik ze moest maken bij Sophie’s Universe, en ik ben zo blij met hoe ze 

geworden zijn. Ik wil ze steeds weer opnieuw gebruiken. En omdat Charlotte en Sophie zusjes zijn, 

MOEST ik ze gebruiken in dit ontwerp. 

Er hebben vele mensen mij gevraagd of ze een teltekening van Sophie mochten maken. Mijn 

antwoord was keer op keer: “als je de rozen kunt uitwerken in een tekening dan mag je de tekening 

van Sophie maken.” Er zijn 5 jaar verstreken en de uitdaging bleef staan. Toen ontmoette ik de zeer 

getalenteerde Masako, die alle teltekeningen voor Charlotte en Sophie’s Dream heeft gemaakt (en 

hij werkt momenteel aan het hel Sophie patroon). Ik kan je niet uitleggen hoe blij ik met haar ben 

en met haar oplossing om de rozen om te zetten naar een tekening. Masako, je bent briljant! 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/


Nog een teruggevonden notitie, ik had moeilijkheden met de hoeken voor dit deel. Op een zeker 

moment hen ik de hoek tot deel 9 weggeknipt om het probleem op te lossen. 

 

Ik heb Xander gevraagd om er een kleine videoclip van te maken voor mij, dit was zijn gezicht toen 

ik hem vertelde dat ik de schaar in de deken zou zetten! 

 

Oké, ik weet dat jullie graag willen starten, dus stop ik nu met vertellen. 

  



Bronnen 

 De video instructies voor deel 4, zowel voor links- als rechtshandigen, vind je HIER bij 

It’s All in a Nutshell. 

 Voeg dit patroon toe aan je Ravelry Queue. 

Afkortingen en Speciale Steken 

Kijk hiervoor bij de Speciale Steken en Technieken (je zou dit document onder je favorieten kunnen 

plaatsen of als .PDF bewaren voor als we verder gaan).  

Diagrammen 

Credit: Masako Kawahara van Crochet_Hmmm 

De diagrammen volg je tegen de wijzers van de klok in, ongeacht of je  links- of rechtshandig bent. 

 

  

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://www.d-idee.nl/haakdingen/Charlotte/Charlottes_Universe_Cal_Speciale_Steken_en_Technieken.pdf
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


Kleuren per toer 

Vintage en Sunshine 

Volg de kleurreferentie die naast toer staat {bijvoorbeeld, Toer 1 (Kleur A)}. 

 

Pink Charlie 

  Toer 90 – B  

  Toer 91 – B  

  Toer 92 – C  

  Toer 93 – A  

  Toer 94 – B  

  Toer 95 – B  

  Toer 96 – B 

 

Bonus Kleurstelling 

 Sunflower Charlotte – Michael Wassenaar (Chunky Monkey) 

 Space for Grace – Sabi Bulla (Skies Light) 

 Latte With Love – Jenny Lowman (Scheepjes Softfun) 

Esther Dijkstra deelt hier haar Scheepjes Stonewashed Kleuren Per Toer  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-latte-with-love-colourway/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


Instructies 

© Dedri Uys and Scheepjes 2021. All Rights Reserved. 

 Toer 90 (   A) 

Hecht het garen aan met een begin hstk in 1 van de lbg-en in een hoek. (Hstk, 2L, 2hstk) in dezelfde 

lbg-2L. Dit is je eerste hoek. 

*RStkA in ieder van de 201 stn langs deze rand. (2hstk, 2L, 2hstk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling. Hecht af in het 

eerste hstk met een hv. 

Stekenaantal per kant: 4hstk en 201RStkA 

 

 

  



 Toer 91 (Kleur A) 

Hv in de vlg st en in de lbg-2L in de hoek. (3L, stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verstopte) st over. Stk in de vlg 5 stn. (3L, sla de vlg 3 stn over, stk in de vlg 5 

stn) todat er 7 stn over zijn voor de lbg-2L in de hoek. 3L, sla de vlg 3 stn over, stk in de laatste 4 

stn. (2stk, 2L, 2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling . Sluit met een 

hv bovenin de 3L. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 133stk en 25lbg-3L 

 

 

  



 Toer 92 (Kleur C) – Blaadjes 

Hecht het garen aan met een begin stk in 1 van 

de lbg-en in een hoek. Haak nog 10 stk in 

dezelfde lbg-2L. Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste 2 stn over (de eerste st is de 

verstopte st) en v in de vlg 3 stn {Foto 1}. 

(Sla de vlg 2 stn over. Je haakt voor de lbg-3L 

van toer 91, haak een 3-dstk bobbel in de 

middelste st van de overgeslagen stn van toer 

90. Dit is je eerste gehaakte ‘blaadje’. 5L en haak 

een 3-dstk bobbel in dezelfde st. Sla de vlg 2 

stn van Toer 91 over en een v in de vlg st {Foto’s 

2 - 4}) totdat je 3 stn over hebt voor de lbg-2L in 

de vlg hoek. 

V in de vlg 2 stn. Sla de laatste st over. Haak 11stk in de vlg lbg-2L in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling . Hecht af in het 

eerste stk met een hv. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 30 v, 50 3-dstk bobbels (Blaadjes), en 25 lbg-5L – zonder de 11 stk in iedere 

hoek. 

 

 



 Toer 93 (Kleur B) – Rozen 

Met uitzondering van de hoeken, je haakt alleen de lbg-3L van toer 91 en de lbg-5L van toer 92. 

Voordat we aan deze toer beginnen, ga ik je eerst laten zien hoe we deze rozen, zoals ze in dit patroon 

voorkomen, haken. Wanneer je Sophie’s Universe hebt gehaakt, zul je je deze beauties wel herinneren. 

ROOS 

Trek de lbg-3L van toer 91 door de lbg-5L van toer 92 {Foto’s 1 en 2}. Haak voor de lbg-5L (2v, 

3hstk, 3stk) alleen in de lbg-3L {Foto 3}. Breng de laatste st achter je haakwerk {Foto 4} en zet deze 

vast in de eerste v met een hv, zodat een rondje ontstaat {Foto’s 5 end 6}. Laten we dit een 

aangepaste popcornst noemen. 

(V, hstk, 3stk, hstk) in de vlg lbg 5L van Toer 92, deze zit achter de aangepaste popcornst {Foto’s 7 en 

8}. Markeer het eerste stk van de 3 stk met een garenrestje als je het later lastig vindt om deze terug te 

vinden {Foto 9}. Om de roos af te maken, haak een v in de lbg-3L Toer 91, let er hier weer op dat je 

voor de lbg-5L haakt. {Foto’s 10 – 12}. 

 

Oké. Laten we beginnen. Hopelijk heb je er zin in! 

Hecht het garen aan met een begin RVA rondom het eerste stk in één van de hoeken. RVA rondom 

de overgebleven 10 stn. Markeer de zesde RVA van de 11 met een SM. Dit is je eerste hoek. 



*4L. Sla de eerste 3 v en het eerste  3-dstk bobbel over. Haak een Roos in de vlg lbg-3L/lbg-5L (zie 

de uitleg Roos aan het begin van deze toer). (4L en haak een Roos in de vlg lbg-3L/lbg-5L) totdat je 

alle lbg-3L/lbg-5L  hebt gehad. Sla de laatste 3-dstk bobbel en de vlg 3 v over. 4L. RVA rondom alle 

11 stk van de vlg hoek, markeer de zesde RVA van de 11 met een SM.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling. Sluit met een 

hv in de eerste v. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 25 Rozen en 26 lbg-4L – zonder de 11 RVA in iedere hoek. 

 

Notitie van mijzelf, aan mijzelf: “Dit duurde ontiegelijk lang! Ik heb Dear John EN Safe Haven 

gekeken tijdens het haken van deze toer, dat is dus 3 uur (misschien was ik zo hier en daar 

afgeleid). Dat is 57 seconden per roos. Nu mag je een dutje doen. Dat heb je wel verdiend!” 

 

  



 Toer 94 (Kleur A) 

Tijdens deze toer haak je in toer 92 en voor alle lbg-en van toer 93. Met uitzondering van de hoeken, 

hier werk je in de 11 RVA van toer 93. 

Hecht het garen aan met een begin hstk in één van de zesde (gemarkeerde) RVA in de hoek. 2L,  

hstk in dezelfde RVA. Dit is je eerste hoek. 

*Hstk in de vlg RVA. V in de vlg 3 RVA, hstk in de laatste RVA {Foto 1}. Stk in de eerste 3 v van toer 

92 {Foto’s 2 en 3}. 4L, en sla de vlg roos met beide blaadjes over {Foto 4}. 

(V, hstk, Stk) in de vlg v van toer 92 {Foto 5}. (Stk, hstk, v) tussen de v en het vlg blaadje. Om tussen 

deze 2 stn te werken, steek je de haaknaald onder alle steken van het blaadje, niet bovenin de 2 lussen . 

Dit is een gehaakte Schelp {Foto 6}. 

(4L en sla de vlg roos met beide blaadjes over. [V, hstk, Stk] in de vlg v van toer 92. [Stk, hstk, 

v] tussen de v en het vlg blaadje) totdat er 1 Roos over is {Foto 7}.  

4L en sla de laatste roos met beide blaadjes over. Stk in de vlg 3 v toer 92 {Foto 8}. Hstk in de 

eerste RVA in de hoek van toer 93. Deze st is moeilijk te onderscheiden, let er goed op dat je de juiste 

pakt. V in de vlg 3 RVA. Hstk in de vlg RVA. (Hstk, 2L, hstk) in de vlg RVA {Foto 9}. Dit moet de 

gemarkeerde st zijn. Als dit niet zo is dan heb je de eerste (verstopte) RVA gemist .* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling . Hecht af in het 

eerste hstk met een hv. 

Klap alle lbg-4L naar achteren zodat ze niet voor je rozen zitten. 

Stekenaantal per kant: 24 Schelpjes, 6 v, 6 hstk, 6 stk en 25 lbg-4L – zonder de lbg-2L in de hoeken 

 



 



 Toer 95 (Kleur A) 

In deze toer haak je bovenin de rozen van toer 93 en tussen de twee middelste stk van iedere schelp van 

toer 94. Het helpt je enorm als je eerst bekend met de ‘anatomie’ van de rozen. De bovenkant van d e 

roos bestaat uit de vlg stn (v, hstk, 3stk, hstk) die in de lbg-5L van toer 91 zijn gehaakt. Als je RVA haakt 

dan haak je deze in het eerste stk van de 3stk.  

Let erop dat je lbg-4L van toer 94 achter je roos ligt! Het is heel vervelend als dit niet zo is en je 

komt er later achter. Geloog me, het is mij ook overkomen, vaker dan één keer.  

Hv in de lbg-2L in de hoek. (1L, v, 2L, v) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

*V in de eerste 9 stn. 3L en let erop dat de lbg-4L achter de volgende roos zit. Haak een RVA 

rondom de steel van het eerste stk bovenin de vlg roos van toer 93 {Foto 1}. 

(3L en haak een v tussen de middelste 2 stk van de vlg schelp {Foto 2}. 3L en haak een RVA rondom 

de steel van het eerste stk bovenin de vlg roos, let erop dat de lbg-4L van toer 94 achter de roos 

zit) totdat je alle rozen hebt gehad. 

3L. V in de laatste 9 stn van toer 94. (V, 2L, v) in de vlg lbg-2L in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste  herhaling. J Sluit met een 

hv in de eerste v. 

Stekenaantal per kant: 44 v, 25 RVA en 50 lbg-L – zonder de lbg-2L in de hoeken  

 

 



 

 Toer 96 (Kleur A) 

Hv in de lbg-2L in de hoek. (3L, stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verstopte) st over. Stk in de vlg 9 stn. (Haak 3 stk in de vlg lbg-3L, RStkV rondom de 

vlg v) totdat er 1 lbg-3L over is. Haak 3 stk in de laatste lbg-3L. Stk in de laatste 10 stn. (2stk, 2L, 

2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling . Sluit met een 

hv bovenin de 3L. 

Stekenaantal per kant: 222 stn {173 stk en 49 RStkV} – zonder de lbg-2L in de hoeken 

 

 



Vanaf nu, nu we de rozen af hebben, zal alles aanvoelen als een makkie (behalve misschien de 

vergeet-mij-nietjes van volgende week). 

 

Wil je op de hoogte blijven schrijf je dan in voor mijn Nieuwsbrief (Engels). Daarnaast kun je me 

ook volgen op Facebook, Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter of Instagram. 

Veel haakplezier! 

 

 

http://eepurl.com/qzYBP
http://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

