
Charlotte’s Universe Deel 11 – Vergeet-Mij-Nietjes {opnieuw} 

Vertaald door Dianne 

Welkom bij deel 11 van Charlotte’s Universe. Ik heb er ontzettend van genoten om al jullie rozen 

afgelopen week te zien bloeien. Ik zou wel willen weten hoeveel we er gezamenlijk hebben 

gehaakt. 

 

In dit deel, zullen we opnieuw kennis maken met de prachtige vergeet-mij-nietjes. Ik denk dat het 

veilig is om te zegge dat sommige van jullie deze liever zouden VERGETEN! Maar ik houd ervan, en 

ik vind dat ze, iedere keer dat je 2x het garen over de naald doet, dubbel en dwars waard.  

  



Bronnen 

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

It’s All in a Nutshell. 

 Voegd it 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 97 – B 

 Toer 98 – C 

 Toer 99 – B 

 Toer 100 – B 

 Toer 101 – A 

 Toer 102 – A  

 



Bonus Kleurgebruik 

 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 Kleurs Per Toer. 

Instructies 

© Dedri Uys and Scheepjes 2021. All Rights Reserved. 

Toer 97 (Kleur A) 

Hv in het vlg stk 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 alle overgebleven 221 stn langs deze kant  . (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 af met een 

hv bovenin de 3 begin lossen. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 225 stk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

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/


Toer 98 (Kleur B) 

Hecht het garen aan met een begin Stk in één van de lbg-2L.  (Stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg-2L. Dit is 

je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verstopte) st over. Stk in alle overgebleven 224 stn langs deze kant. (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 in het eerste stk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 228 stk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

  



Toer 99 (Kleur A) 

Hecht het garen aan met een begin Stk in één van de lbg-2L.  (Stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg-2L. Dit is 

je eerste hoek. 

*RStkA rondom iedere steek van deze kant. (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 in het eerste stk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 232 stn {4 stk en 228 RStkA} – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

  



Toer 100 (Kleur C) 

Dit is een herhaling van Toer 40. Zoals eerder, moet je je deze toer concentreren. Het is niet moeilijk, 

maar je moet blijven opletten. 

Hecht het garen aan met een begin Stk in één van de lbg-2L.  (Stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg-2L. Dit is 

je eerste hoek. 

* Stk in de 1e (verstopte) st. Sla de vlg st over. [Stk, hstk, v] in de vlg st. Sla de vlg 2 st over.  [v, hstk, 

stk] in de vlg st. Sla de vlg st over. Stk in de vlg st.  Dit is je eerste herhaling. Merk op dat de herhaling 

begint en eindigt met st. 

 

(Stk in de vlg st en sla de vlg st over. [Stk, hstk, v] in de vlg st. Sla de vlg 2 st over. [v, hstk, stk] in de 

vlg st. Sla de vlg st over en Stk in de vlg st) totdat er geen stn meer over zijn voor de lbg-2L. (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 in het eerste stk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 236 stn {120 stk, 58 hstk en 58 v} – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 



Toer 101 (Kleur B) – Bloemen 

Onthoudt dat deze toer weer heel vaak een WAT? Uitlokt, net als bij toer 41. Als je niet meer weet hoe je 

een gesplitst 3-dubbele stk bobbel maakt kijk dan naar de instructies bij toer 41.  

Hecht het garen aan met een begin v in één van de lbg-2L . Haak nog 2v in dezelfde lbg. Dit is je 

eerste hoek. 

*Hstk in de 1e (verstopte) st, stk in vlg st. Stk tussen hetzelfde stk en het vlg stk. Dit bereik je door de 

haaknaald tussen de steeltjes van de stk-jes te steken en niet alleen door de bovenste 2 

lussen. (3L. Haak een splt 3dstk bobbel. 5L. Haak een stk tussen de vlg 2 stk) 29 keer. Er moeten nu 2 

ongebruikte stk over zijn. Stk in de vlg st, deze zit iets verstopt door het laatste stk die je hebt gehaakt.  

Hstk in de vlg st. Haak 3 v in de vlg lbg-2L in de hoek. * 

Herhaal * tot * nog 3 keer, sla hierbij de laatste 3v van de laatste herhaling over. Sluit met een hv 

in de 1e v.  Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 29 gesplitste 3-dstk Bobbels, 29 lbg-3L, 29 lbg-5L, 32 stk, 2 hstk en 2 v per 

kant – de middelste v wordt niet meegeteld  

 

 



Toer 102 (Kleur B) – Bloemen 

Dit is dezelfde toer als toer 42, maar dan met veel meer vergeet-mij-nietjes!  

Onthoudt het volgende: 

 De eerste L na de gesplitste 3-dstk bobbel vormt een klein lusje na de gesplitste 3-dstk 

bobbel 

 Markeer de tweede 3-dstk bobbel met een SM (degene bovenop de eerste bloem). 

 De eerste 3-dstk bobbel van iedere herhaling wordt NIET voor de lbg-5Lgehaakt, 

alleen de tweede en de derde bobbels. Kijk alstjeblieft nog eens goed naar de foto’s 

van toer 42 als je hulp nodig hebt. 

Hecht het garen aan met een begin RVV rondom het tweede stk van de vorige toer aan één van de 

kanten. Vind je het lastig om deze st te herkennen? Het is het laatste stk voor de eerste lbg-3L. 

*(Haak een 3-dstk bobbel in de 1e L na de gesplitste 3-dstk bobbel. V om de lbg-3L achter deze 3-

dstk bobbel. Werk nu voor de lbg-5L van de vorige toer: [4L, 3-dstk bobbel, 5L, 3-dstk bobbel] in 

dezelfde L. RVV rondom het vlg stk) 29 keer. 6L en sla de vlg 7 stn over. RVV rondom de vlg st, dit 

moet het tweede stk van de volgende kant zijn.* 

Herhaal * tot * 3 nog keer, sla de laatste RVV van de laatste herhaling over. Sluit met een hv in de 

1e RVV. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Markeer de eerste lbg-4L en de laatste lbg-5L van iedere kant met een SM. Haal deze er niet uit, 

totdat de instructies in toer 112 dit aangeven. 

Stekenaantal per kant: 87 3-dstk Bobbels, 29 v, 30 RVV, 29 lbg-4L en 29 lbg-5L – Zonder de lbg-6L 

in de hoek 

 



 

Nu we het toch over steekmarkeerders hebben … 

Volgende week, gaan we steekmarkeerders gebruiken alsof ze uit de mode raken. Als je niet 50+ 

steekmarkeerder rond hebt slingeren kun je ook garenrestjes gebruiken. Als je dit ook niet hebt, 

dan wordt het nu tijd om alle draadeinden netjes weg te stoppen en af te knippen. Dan heb je de 

reststukjes die nodig zijn.  

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 fr 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

