
Charlotte’s Universe Deel 14: Het einde 

Vertaald door Dianne 

Welkom bij het laatste deel van Charlotte’s Universe. Ik heb een geweldige tijd gehad, tijdens het 

delen van dit patroon en dat ik jullie een beetje beter heb leren kennen. Bedankt dat je met me 

mee heb gereisd tijdens deze tocht. Ik hoop oprecht dat je het leuk vond, dat je nieuwe vrienden 

hebt gemaakt en dat je het één en ander hebt geleerd tijdens de reis (waarschijnlijk het meeste 

over je gekke vaardigheden als maker). 

 

Deze week creëren we een simpele, rechte rand om alles mooi in te lijsten. Geen bijzondere 

steken, geen nieuwe trucjes (behalve als je verder gaat met een aantal bonusToeren Pink Charlie)… 

gewoon simpel, mindful haken. 

Mocht je graag verde willen haken aan Charlotte, dan kun je altijd delen van AToerthe 

Bases toevoegen of ieder ander patroon die verder groeit door in het vierkant te haken.  

De Facebook- en Ravelrygroepen gaan nergens naartoe de komende tijd, dus als je nog druk aan 

het werk bent met Charlotte, neem daar gerust alle tijd voor:) 

Nogmaals hartelijk dank, 

xxx Dedri 

  

https://keitopalette.wordpress.com/around-the-bases/
https://keitopalette.wordpress.com/around-the-bases/


 

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 perToer 

Vintage en Sunshine 

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

 

Pink Charlie 

 Toer 122 – A 

 Toer 123 – A 

 Toer 124 – A 

 Toer 125 – A 

 Toer 126 – C 

 Toer 127 – B 

 ExtraToeren – Kijk dan bij Pink Charlie Extra Toeren aan het einde van dit deel. 

 



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 PerToer. 

Instructies 

© Dedri Uys and Scheepjes 2021. All Rights Reserved. 

Toer122 (Kleur A) 

Met GK voor, hecht het garen aan door het maken 

van een staande v in een lbg-2L in één  van de 

hoeken. (2L, v) in dezelfde lbg-2L. 

*V in de volgende 33 stn. Haak in toer 111: ( 3L, v in 

het volgende Picotje) 49 keer. 3L, v in de volgende 

33 stn van Toer 121. (v, 2L, v) in de volgende lbg-2L 

in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste 

hoek van de laatste herhaling. Sluit bovenin de 

staande v met een hv. 

Stekenaantal per kant: 117 v en 50 lbg-3L – 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/


 

Toer123 (Kleur A) 

Hv in de lbg-2L in de hoek. (3L, stk, 2L, 

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

*Stk in de volgende 34 stn. (Haak 3stk in 

de volgende lbg-3L, RStkV rondom de 

vlg v) 49 keer. Haak 3stk in de laatste 

lbg-3L. Stk in de volgende 34 stn. (2stk, 

2L, 2stk) in de volgende lbg-2L in de 

hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet 

hierbij de laatste hoek van de laatste 

herhaling. Sluit met een hv in de derde L 

van de 3 begin lossen. 

Stekenaantal per kant: 271 stn 

{49 RStkV en 222 stk} – zonder de lbg-2L 

in de hoek 

 

  



 

Toer124 (Kleur A) 

HV in de volgende st en in de lbg-2L in de hoek. 4L (tellen als een hstk en 2L). Hstk in dezelfde lbg. 

Dit is je eerste hoek. 

*Hstk in de volgende 271 stn. (Hstk, 2L, hstk) in de volgende lbg-2L in de hoek.* Herhaal * tot * nog 

3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling. Sluit met een hv in de tweede L van 

de 4 begin lossen. 

Stekenaantal per kant: 273 hstk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

  



 

Toer125 (Kleur A) 

Hv in de lbg-2L in de hoek. 4L (tellen als een hstk en 2L). Hstk in dezelfde lbg.. Dit is je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verstopte) st. Hstk in de volgende 272 stn. (Hstk, 2L, hstk) in de volgende lbg-2L in 

de hoek.* 

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

hv in de tweede L van de 4 begin lossen. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 274 hstk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

  



 

Toer126 (Kleur B) 

Hecht het garen aan door het maken van een staand stk in een lbg-2L in één  van de hoeken. (stk, 

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

*Stk in ieder van de 274 stn langs deze kant. (2stk, 2L, 2stk) in de volgende 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 staande stk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 278 stk per kant – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

  



 

Toer127 (Kleur C) 

Hecht het garen aan door het maken van een staand hstk in een lbg-2L in één  van de hoeken. (2L, 

hstk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

*RStkA in alle 278 stn langs deze kant. (Hstk, 2L, hstk) in de volgende lbg-2L in de hoek.* Herhaal * 

tot * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling. Hv in het eerste staande 

hstk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 278 RStkA end 2 hstk per kant – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

  



 

Pink Charlie Extra Toeren 

Dit deel is een uitbreiding voor Pink 

Charlie. De voorgestelde kleuren zijn 

dus specifiek voor dit kleurgebruik. Je 

bent natuurlijk welkom om dit ook toe 

te voegen aan jouw deken, als je deze 

iets wilt uitbreiden. We gebruiken 

hiervoor de rand zoals we die ook 

gebruikten bij Charlotte’s 

Dream en Sophie’s Dream. 

De Popcornsteken in dit deel zijn luie 

popcornsteken. Je haakt ze verdeeld over 2 

toeren. In toer 2 haak je groepjes van 

5stk-jes en in toer 3 maak je er een 

popcorn van door het gebruik van een 

reliëfsteken voor. 

Let op: er is geen video instructie 

gemaakt van deze toegevoegde toeren. 

 

 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-dream-pattern/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-dream-pattern/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/


Bonus Toer1 (Kleur B) 

Hecht het garen aan door het maken van een staand stk in een lbg-2L in één  van de hoeken. (Stk, 

2L, 2stkc) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

*Hstk in de volgende 280 stn. (2stk, 2L, 2stk) in de volgende 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 

staande stk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 280 hstk end 4 stk per kant – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

  



Bonus Toer2 (Kleur A) 

Hecht het garen aan door het maken van een staand stk in een lbg-2L in één  van de hoeken. (Stk, 

2L, 2stkc) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

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

laatste stn over. (2stk, 2L, 2stk) in de volgende 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 staande 

hstk. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 4 stk, 94 groepjes van 5 stk-jes en 95 lbg-2L – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

  



Bonus Toer3 (Kleur B) 

Om een RhstkV rondom een groep van 5 stk te haken; garen over de naald en steek de naald van voor 

naar achter in de lbg-2L voor het groepje van 5stk. Steek de naald van achter naar voren door de vlg 

lbg-2L, zodat de 5stk bovenop je haaknaald liggen. Haak je hstk af zoals gewoonlijk, let er hierbij op dat 

je garen waarmee je haakt boven de 5 stk zit en er niet voor l igt. Dit trekt de 5stk samen zodat ze een 

mooie popcorn vormen. Mocht je meer hulp nodig hebben dan kun je naar mijn instructie kijken Really 

Lazy Popcorn. 

Hecht het garen aan door het maken van een staand hstk in een lbg-2L in één  van de hoeken. 

(Hstk, 2L, 2 hstk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek. 

*Hstk in de eerste 2 stn en haak 2hstk in de eerste lbg-2L. (Haak een RHstkV rondom volgende 5stk 

groep, haak 2hstk in de vlg lbg-2L) totdat je iedere lbg-2L hebt gehad. Hstk in de laatste 2 stn. 

(2hstk, 2L, 2hstk) in de volgende 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 staande hstk. Afhechten en je 

draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 292 stn (94 RHstkV en 198 hstk – – zonder de lbg-2L in de hoek) 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/


En nu is het zover. Ik zal dit deel afsluiten met een quote van het laatste d eel van Sophie’s 

Universe: 

Aan al het goede komt een eind! Alhoewel, dit kan dan wel het einde van dit project zijn, het is 

maar de start van jouw reis. Laat het een reis zijn van leren, helen, vriendschap. Een reis of een 

ontdekking. 

 “Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the 

beginning.” – Winston S. Churchill 

Dit is niet het einde. Het is niet eens het begin van het einde. Maar het is, misschien, het einde van het 

begin. 

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

