
Charlotte’s Universe Deel 12: Bijna Klaar 

Translated by Dianne 

Welkom bij Deel 12 van Charlotte’s Universe. Ik word een beetje verdrietig nu het einde in zicht is.   

*Mentale schok en opnieuw bekijken.* Dat betekent gewoon dat er nieuwe avonturen aan de 

horizon verschijnen. Ahhh kijk, dat klinkt beter! 

 

In dit deel, gaan we terug naar Deel 5, maar met veel meer steken. Hopelijk vind je het heen-en-

weergaande ritme zonder kleurovergangen geruststellend. Onthoud dat je HEEL VEEL 

steekmarkeerders of draadrestjes nodig hebt voor dit deel. 

  



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 103 – B  

 Toer 104 – B  

 Toer 105 – B  

 Toer 106 – B  

 Toer 107 – B  

 Toer 108 – A  

 Toer 109 – A  

 Toer 110 – A   

 Toer 111 – C 

 

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 Colors Per Toer. 

Instructies 

© Dedri Uys and Scheepjes 2021. All Rights Reserved. 

Deel 12 is een herhaling van Deel 5, maar met meer steken. Je markeert, in dit deel, het begin en het 

einde van een aantal (aangegeven) toeren met een SM. Haal de SM er niet uit totdat dit in de instructies 

van het volgende deel staat (zie de foto aan het einde van dit deel). 

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/


Toeren 103 – 105 zijn hetzelfde als de toeren 43 – 45, met hele kleine aanpassingen. 

Toeren 106 – 111 zijn een herhaling van de toeren 46 – 51 (met alleen meer herhalingen), daarom 

zijn deze alleen uitgeschreven, met een enkele foto van het einde van iedere toer om de plaatsing 

van de SM aan te geven. Als je toch stap-voor-stap aanwijzingen nodig hebt (of de diagrammen) 

kijk dan naar Deel 5 of Charlotte’s Universe. Ik heb de corresponderende toeren genoemd 

tussen {grijze haakjes}.  

Toer 103 (Kleur A) – Bogen 

Met GK voor, hecht het garen aan met een RVV rondom de tweede (gemarkeerde) 3-dstk-bobbel 

van een kant. Verwijder de SM en plaats deze in de RVV om deze de volgende toer te herkennen. (Haak 

4V in de vlg lbg-5L {Foto 1}. RStkV rondom het vlg stk van toer 101, 2 toeren lager {Foto’s 2 en 

3}. Haak 4V in de vlg lbg-4L. RHstkV rondom de vlg middelste 3-dstk-bobbel {Foto 4}) 27 keer. Er 

moet nu 1 bloem over zijn {Foto 5}. Haak 4V in de vlg lbg-5L. RStkV rondom het vlg stk van toer 101. 

Haak 4V in de vlg lbg-4L. RVV rondom de laatste middelste 3-dstk-bobbel {Foto 6}. Markeer deze 

RVV met een SM om deze in toer 105 te herkennen. DRAAI.  

Stekenaantal: 281 st {224V, 2RVV, 27 RHstkV en 28RStkV}  

 

 

  

https://www.d-idee.nl/haakdingen/Charlotte/Charlottes_Universe_Cal_Deel_5.pdf


Toer 104 (Kleur A) – Lossenbogen  

Let er op dat de eerste en de laatste lbg een lbg-6L ipv van 7L is. 

Met AK voor, 6L, v in het vlg RHstkV. Je herkent het RHstkV door het lusje aan de achterkant. (7L, V in 

het vlg RHstkV) 26 keer. 6L en een hv in de laatste (gemarkeerde) RVV. Verwijder de SM en DRAAI.  

De SM wordt aan het begin en het einde tussen toer 103 en 104 geplaatst, maar als je dat nu doet wordt 

het een beetje onhandig, daarom herinner ik je er na toer 105 aan. 

Stekenaantal: 27 v, 2 lbg-6L en 26 lbg-7L (de laatste hv telt niet mee) 

 

 

Toer 105 (Kleur A) 

De 7stk die je in de lbg-7L haakt hebben niet alle ruimte nodig, maar zorg ervoor dat je ze gelijkmatig 

verdeelt tijdens het haken of naderhand met je vingers. Ik weet dat dit lastig is, maar wel noodzakelijk.  

Met GK voor, 1L, 2hstk-sam in de vlg lbg-6L {Foto’s 1 en 2} . Haak 4hstk in dezelfde lbg-6L {Foto 

3}. (RStkV rondom de vlg v {Foto 4}, haak 7stk in de vlg lbg-7L {Foto 5}) 26 keer. RStkV rondom de 

vlg v {Foto 6}. Haak 4hstk in de laatste lbg-6L {Foto 7}. 2hstk-sam, waarvan het eerste steeltje in de 

lbg-6L en het laatste steeltje in de (gemarkeerde) RVV van toer 103 {Foto’s 8 – 9}. Verwijder de SM 

en DRAAI.  

Stekenaantal: 219 stn {8 hstk, 2 2hstk-sam, 182 stk en 27 RstkV}  

  



 

Plaats een SM tussen toer 103 en 104 aan het begin en aan het einde van de toer (met andere 

woorden, in de eerste en in de laatste lbg-6L).  

 

  



Toer 106 (Kleur A) {46} 

Met AK voor, 3L. Sla de vlg 2 stn over. Stk in de vlg 2 stn. (RStkA rondom de vlg st, dit is het 

RStkV van de vorige toer. Stk in de vlg 7 stn) 26 keer. RStkA rondom de vlg st. Stk in de vlg 2 stn. Sla 

de 2 vlg stn over en haak een stk in de 2hstk-sam. DRAAI.   

Plaats een SM in de eerste en de laatste st van toer 106. 

Steken aantal: 215 stn {188 stk en 27 RStkA}  

 

Toer 107 (Kleur A) {47} 

Met GK voor, 3L. Sla de vlg 2 stn over. (Haak een popcorn in de vlg st, dit moet het RStkA van de 

vorige toer zijn. Stk in de vlg 7 stn) 26 keer. Haak een popcorn in de vlg st. Sla de vlg 2 stn over en 

haak een stk bovenin de 3 beginlossen. DRAAI.  

Steken aantal: 211 stn {27 Popcorns en 184 stk}  

Plaats een SM rondom de eerste en de laatste st van toer 107. 

Toer 108 (Kleur A) {48} 

Met AK voor, 3L. Sla de vlg 2 stn over, dit is een popcorn en het vlg stk. *(Stk in de vlg st, 1L en sla 

de vlg st over) 3 keer. RStkA rondom de vlg Popcorn, 1L en sla de vlg st over.*   

Herhaal * tot * nog 24 keer. (Stk in de vlg st, 1L en sla de vlg st over) twee keer. Stk in de vlg st. Sla 

de vlg 2 stn over en haak een stk bovenin de 3 beginlossen. DRAAI.  

Steken aantal: 207stn {80 stk, 25 RStkA en 102 lbg-1L}  

Plaats een SM rondom de eerste en de laatste st van toer 108.  



 

Toer 109 (Kleur A) {49} 

Met GK voor, 3L. Sla de vlg st en de eerste lbg-1L over. (RStkA rondom de vlg st, hstk in de vlg lbg-

1L) 100 keer. RStkA rondom de vlg st. Sla de laatste lbg-1L en de vlg st over. Haak een stk bovenin 

de 3 beginlossen. DRAAI.  

Steken aantal: 203 stn {101 RStkA, 2 stk en 100 hstk}  

Plaats een SM rondom de eerste en de laatste st van toer 109. 

 

Toer 110 (Kleur A) {50} 

Met AK voor, 3L. Sla de vlg 2 stn over, dit zijn het RStkA en het hstk. (RStkA rondom het vlg 

RStkA, 1L en sla het vlg hstk over) 98 keer. RStkA rondom het vlg RStkA. Sla de vlg 2 stn over en 

haak een stk bovenin de 3 beginlossen. Afhechten en DRAAI.  

Steken aantal: 99 RStkA, 2 stk en 98 lbg-1L  

Plaats een SM rondom de eerste en de laatste st van toer 110.  

 



 

Toer 111 (Kleur B) – Driehoeken {51} 

Met GK voor, hecht het garen aan met een hv in het eerste stk. Sla de vlg st over. ([V, 1L, picot stk] 

in de vlg lbg-1L. [Stk, 1L, v] in de vlg lbg-1L) 49 keer. Sla het vlg stk over en haak een hv bovenin de 

3 beginlossen. Afhechten en DRAAI.  

Steken aantal: 49 Driehoeken {elke driehoek bestaat uit 2v, 1stk, 1picot stk en 2lbg-1L}  

 

Aan het einde van toer 111 heb je het eerste deel van de driehoek afgerond. Je moet de toeren 103 tot en 

met 111 aan iedere kant van het vierkant van deel 11.  

Neem even de tijd om te checken os je alle relevante steken juist hebt gemarkeerd. En maak even 

een screenshot van de foto hieronder zodat je hier volgende week weer even naar kunt kijken. 



 

Veel haakplezier! 

 

 


