
Charlotte’s Universe Deel 13: Bloemen in de Hoek 

Vertaald door Dianne 

Welkom bij deel 13 of Charlotte’s Universe. In dit, een-na-laatste, deel zullen we in iedere hoek 

grote bloemen planten om nogmaals een vierkant te creëren. Ik hoop dat je het leuk vindt, deze 

techniek om de vorm van je werk aan te veranderen. 

 

Ik draag dit deel op aan Lilian, mijn lieve buurvrouw en vriendin. Zij heeft me in de afgelopen, 4 

korte, maanden zoveel over planten, medeleven en over gunst geleerd. Ik ben bevoorrecht om 

haar te hebben gekend. Ik voel me gezegend om de herinneringen aan haar te hebben, 

opspringend in mijn tuin (en nu in deze deken, omdat ik tijdens het maken van de foto instructies 

bij iedere steek aan haar moest denken).  

  



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 112 – A 

 Toer 113 – A 

 Toer 114 – C 

 Toer 115 – B 

 Toer 116 – A 

 Toer 117 – B 

 Toer 118 – B 

 Toer 119 – B 

 Toer 120 – C 

 Toer 121 – 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.  

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 en Scheepjes 2021. All Rights Reserved. 

In dit deel ga je de hoeken opvullen. Je kunt ervoor kiezen om de hoeken één voor één op te vullen of ze 

gelijktijdig op te vullen. Ik zou eerst één hoek doen om het gevoel te krijgen en dan besluiten hoe je de 

overige drie aan wilt pakken. Je gaat in de gemarkeerde ruimtes van toer 102-110 werken. 

Nadat Esther de filmpjes voor dit deel had gemaakt, 

ontdekten we iets nieuws over elkaars manier van haken 

(en dat is best bijzonder na een samenwerking van 6 jaar!!) 

Esther begint niet met een schuifknoop op de haaknaald 

als ze begint met een HV. Ik begin ALTIJD met een 

schuifknoop op mijn haaknaald. Ik had er zelfs nooit aan 

gedacht dat het ook anders zou kunnen. Ik ging er 

gewoon vanuit dat iedereen het zo doet. En iedereen weet 

wat er kan gebeuren als je ergens zomaar vanuit gaat…  

Beide methodes zijn goed en helemaal prima. Echter voor 

dit deel is het makkelijker om de eerste steek op zijn 

plaats te houden als je start met een schuifknoop op de haaknaald.  

Hetzelfde geldt voor het afhechten, sommige mensen trekken het garen gewoon boven door de 

laatste steek en sommigen maken een extra losse om het te zekeren (dat doe ik ook). Om dezelfde 

reden vind je in dit deel het zekeren met een losse misschien makkelijker als je ook met een 

schuifknoop bent gestart. Door de losse strak aan te trekken krijg je  een klein knoopje (zie Foto 6 

aan het einde van Toer 112). 

Toer 112 (Kleur B) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de laatste lbg-5L van toer 102 aan 

één van de kanten (gemarkeerd met SM 1) – Foto 1. Je haakt in de 7 hoeksteken van toer Toer 101 

en OVER de lbg-6L van Toer 102, (haak 2 stk in de vlg st, stk in de vlg st) drie keer {Foto’s 2 – 4}. 

Haak 2 stk in de laatste {Foto 5}. HV in de eerste lbg-4L van Toer 102 aan de andere kant 

(gemarkeerd met SM 1) – Foto 6. 

Afhechten, verwijder SM 1, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 11 stk 



 

Toer 113 (Kleur B) 

Een gesplitste 2-Dstk bobbel haken 

Haak het eerste deel van een 2-Dstk bobbel in de aangegeven st/lbg {Foto 1}.Haak het tweede deel 

van een 2-dstk bobbel in de vlg st/lbg {Foto 2}. Garen over de naald en haal deze door alle 5 lussen 

op de naald {Foto 3}. 



 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv rondom de twee-na-laatste 3-Dstk 

bobbel van Toer 102 {Foto 1}. Haak een gesplitste 2-Dstk bobbel verdeeld over de eerste 2 stn van 

Toer 112 {Foto 2}. (6L, sla de vlg st over, haak een gesplitste 2-Dstk bobbel verdeeld over de vlg 2 

stn) 3 keer {Foto 3}. Hv rondom de tweede 3-Dstk bobbel van Toer 102 van de andere kant {Foto 4}. 

Afhechten en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 4 Gesplitste 2-Dstk bobbels en 3 lbg-6L 

 

 

 

  



Toer 114 (Kleur C) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv tussen de toeren 103 en 104 

(gemarkeerd met SM 2) – Foto 1. RVV rondom de volgende 3-Dstk bobbel van Toer 102, hierin zitten 

al een hv en een RVV {Foto 2}. 

*RVV rondom de volgende gesplitste 2-Dstk bobbel van toer 113 {Foto 3}. Haak 3V in de volgende 

lbg-6L {Foto 4}. Haak een 3-Dstk bobbel in de volgende (overgeslagen) st van Toer 112, werk 

hierbij VOOR de lbg-6L {Foto 5}. Haak 3V in dezelfde lbg-6L {Foto 6}.* 

Herhaal * tot * nog 2 keer {Foto 7}. Haak een RVV rondom de laatste gesplitste 2-Dstk bobbel van 

Toer 113. RVV rondom de tweede 3-Dstk bobbel van Toer 102, hierin zitten al een hv en een RVV 

{Foto 8}. HV tussen Toeren 103 en 104 (gemarkeerd met SM 2) – Foto 9. 

Afhechten, verwijder SM 2, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 27 stn {18 v, 6 RVV en 3 3-Dstk bobbels} 

 



 

 

  



Toer 115 (Kleur A) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de zijkant vanToer 106 

(gemarkeerd met SM 3). (Dstk, 2 stk) in de eerste st van Toer 114 (sla niet per ongeluk de eerste RVV 

over) – Foto 1. Stk in de volgende 4 stn {Foto 2}. 

(RStkV rondom de volgende 3-Dstk bobbel {Foto 3}. Stk in de volgende 3 stn, de eerste st is de 

verstopte st {Foto 4}. Haak 2 stk in de volgende RVV {Foto 5}, stk in de volgende 3 stn {Foto 6}) 

tweemaal {Foto 7}. 

RStkV rondom de laatste 3-Dstk bobbel. Stk in de volgende 4 stn, de eerste zit verstopt {Foto 8}. (2 

stk, dstk) in de laatste st st van Toer 114. HV in de zijkant van Toer 106 (gemarkeerd met SM 3) –

 Foto 9. 

Afhechten, verwijder SM 3, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 33 stn {28 stk, 3 RStkV en 2 dstk} 

 



 

  



Toer 116 (Kleur B) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de zijkant van Toer 107 

(gemarkeerd met SM 4). (Dstk, 3stk) in de eerste st van Toer 115 {Foto 1}. 1L, haak 3 stk in de 

volgende st {Foto 2}. Sla de volgende 2 stn over, hv in de volgende st {Foto 3}. (Sla de volgende 2 stn 

over, [3 stk, 1L, 3 stk] in de volgende st. Sla de volgende 2 stn over, hv in de volgende st {Foto 4}) 

4 keer {Foto 5}. Sla de volgende 2 stn over, haak 3stk in de volgende st, 1L. (3stk, dstk) in de laatste 

st van Toer 115. Sl st in de zijkant van Toer 107 (gemarkeerd met SM 4) – Foto 6. 

Afhechten, verwijder SM 4, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 36 stk, 2 dstk en 6 lbg-1L 

 



 

Notitie 

Het begin en het einde van toeren 117-120 zijn asymmetrisch. De tweede kant heeft meer steken dan de 

eerste kant. Dit verhoogt de netheid van de hoeken. 

Toer 117 (Kleur A) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de zijkant van Toer 108 

(gemarkeerd met SM 5). Haak 2 stk in de eerste st van Toer 116. Hstk in de volgende st, v in de 

volgende 2 stn. V in de volgende lbg-1L {Foto 1}. (5L, v in de volgende lbg-1L) tweemaal {Foto 2}. 

6L, v in de volgende lbg-1L {Foto 3}. 

(5L, v in de volgende lbg-1L) tweemaal {Foto 4}. V in de volgende 2 stn, hstk in de volgende st. 

[2stk, dstk] in de laatste st van Toer 116. Hv in de zijkant van Toer 108 (gemarkeerd met SM 5) –

 Foto 5. 

Afhechten, verwijder SM 5, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 10 v, 2 hstk, 4 stk, 1 dstk, 4 lbg-5L en 1 lbg-6L 



 

 



 

  



Toer 118 (Kleur A) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de zijkant van Toer 109 

(gemarkeerd met SM 6). (Stk, hstk) in de eerste st van Toer 117 {Foto 1}. V in de volgende 5 stn {Foto 

2}. Haak 6v in de vlg lbg-5L, RVV rondom de volgende v {Foto 3}. (3v, 3hstk) in de volgende lbg-

5L, RStkV rondom de volgende v {Foto 4}. (3stk, dstk, 2L, dstk, 3 stk) in de volgende lbg-6L {Foto 5}. 

RStkV rondom de volgende v, (3hstk, 3v) in de volgende lbg-5L {Foto 6}. RVV rondom de volgende 

v, haak 6v in de vlg lbg-5L {Foto 7}. V in de volgende 6 stn {Foto 8}. (Hstk, stk) in de laatste st van 

Toer 117. Hv in de zijkant van Toer 109 (gemarkeerd met SM 6) – Foto 9. 

Afhechten, verwijder SM 6, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 51 stn {29 v, 2 RVV, 8 hstk, 8 stk, 2 RStkV en 2 dstk} – de lbg2-L in de hoek telt niet 

mee 

 



 

Toer 119 (Kleur A) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de zijkant van Toer 110 

(gemarkeerd met SM 7). (Stk, 2hstk) in de eerste st van Toer 118 {Foto 1}. Hstk in de volgende 24 stn. 

(2hstk, 2L, 2hstk) in de lbg-2L in de hoek {Foto 2}. 

Hstk in de volgende 25 stn {Foto 3}. (2stk, dstk) in de laatste st van Toer 118. Hv in de zijkant van 

Toer 110 (gemarkeerd met SM 7) – Foto 4. 

Afhechten, verwijder SM 7, en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 59 stn {55 hstk, 3 stk en 1 dstk} – de lbg2-L in de hoek telt niet mee 



 



Toer 120 (Kleur C) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een hv in de hv van Toer 111 (de toer met 

driehoekjes) – Foto 1. Het is wel een lasting om in de hv te steken . (Stk, hstk, v) in de eerste st van Toer 

119. RHstkA in de volgende 28 stn. (V, 2L, v) in de lbg-2L in de hoek. RHstkA in de volgende 29 stn. 

(V, hstk, stk) in de laatste st van Toer 119Hv in de eerste st van Toer 111 {Foto 2}. 

Afhechten en draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal: 65 stn {4 v, 2 hstk, 57 RHstkA en 2 stk} de lbg2-L in de hoek telt niet mee 

 



Toer 121 (Kleur C) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken van een staand stkje in de eerste st van Toer 

120 {Foto 1}. Stk in alle 31 overgebleven stn. (Hstk, 2L, hstk) in de lbg-2L in de hoek. Sla de eerste 

(verstopte) st over. Stk in alle 32 overgebleven stn. Afhechten en draadeinden wegwerken {Foto 2}. 

Stekenaantal: 66 stn {2 hstk en 64 stk} – de lbg2-L in de hoek telt niet mee 

 



Op dit moment zal het er een beetje vreemd uit zien. Maak je geen zorgen. 

Nadat je alle 4 hoeken hebt gehaakt en al je draadeinden hebt weggewerkt, ben je klaar om de rand toe 

te voegen. 

Ik zie jullie volgende week weer voor het laatste deel van deze reis x.  

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

