
Charlotte’s Universe Deel 4 – Vergeet-Mij-Nietjes 

Translated by Dianne 

Welkom bij deel 4 van Charlotte’s Universe. Tot nu toe was het patroon bekend bij sommigen van 

jullie als het Grote Charlotte vierkant die ik in 2016 heb ontworpen. Echter vanaf deel 4  naderen 

we onbekend terrein. 

 

Deze week haken we schattige kleine bloemetjes. Ik vind ze op Vergeet-Mij-Nietjes lijken, dus zo 

heb ik ze genoemd.  

De toeren met bloemen zijn langdradig maar zodra je in de flow zit dan vlieg je erdoor heen. 

Volgende week gaan we deze schattige bloemen inlijsten en creëren we, wat ik liefkozend noem, 

Bloembogen. Dit is veruit mijn favoriete deel van het patroon. Het duurde dagenlang om uit te 

zoeken en uit te halen ….. en net als met de rozen In Sophie, was ik door het doll e toen het me 

eindelijk was gelukt. 

Voor deel 4 van de Foto instructie gebruik ik Softfun Aquarel en Cahlista.  In eerste instantie wilde 

ik dit garen voor alle foto’s gebruiken maar het is erg moeilijk om de steken te herkennen met 

Aquarel. Alle mooie spikkels en subtiele kleurovergangen! Daarom heb ik voor de moeilijke toeren 

Cahlista gebruikt waarbij de steken erg duidelijk uitkomen. Ik ben geneigd om iedere week 

verschillende garens uit te proberen zodat je kunt zien hoe ze uitpakken. 



Huishoudelijke mededeling:  Ik heb gemerkt dan sommigen in de war raken door het gebruik van 

andere kleuren/garens in de foto’s dan wat er in het patroon omschreven staat (of wanneer Esther 

in haar video’s ander garen gebruikt). Wanneer de deken af is is het niet erg dat je niet iedere 

afzonderlijke steek goed ziet. Maar wanneer ik foto’s maak om de plaatsing om te demonstreren 

waar een steek wordt gehaakt dan is dit een hele andere manier van kijken.  Ik wil dan dat  de 

foto’s zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk zijn, daarom gebruik ik dan vaan een ander garen of 

kleur zodat je duidelijk kunt zien welke steek waar zit en hoe de verschillende toeren samenwerken 

(dit is vooral belangrijk wanneer je willekeurig van kleur wisselt en je er niet zeker van bent hoe 

sommige toeren samen vallen).   

Bij het haken van je eigen deken volg je de Kleur per Toer van het door jouw gekozen 

kleurgebruik. Mocht je hierover meer uitleg willen laat dan een reactie achter in de FB-

groep. 

Juist. Op je plaatsen… Klaar… START! 

  



Charlotte’s Universe Deel 4:  Vergeet-Mij-Nietjes 

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 37 – C 

 Toer 38 – B 

 Toer 39  – B 

 Toer 40 – B 

 Toer 41 – A 

 Toer 42 – 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. 

  

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/


Instructie 

© Dedri Uys and Scheepjes 2021.  All Rights Reserved. 

Toer 37 (Kleur B) 

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

is je eerste hoek. 

*Stk in ieder van de 86 stn langs deze kant.  (2stk, 2L, 2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* Herhaal * 

tot * nog 3 keer, sla hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit in het 1e stk met een 

hv. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Aantal steken per kant:  90stk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

dc = stk 

  



Toer 38 (Kleur A) 

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

lbg.  Dit is je eerste hoek. 

*RStkA om ieder van de 90 stn langs deze kant.  (Hstk, 2L, hstk) in de vlg lbg-2L in de hoek.*  

Herhaal * tot * nog 3 keer, sla hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit in het 1e 

hstk met een hv. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Aantal steken per kant:  90 RStkA en 2 hstk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

 

bpdc = RStkA 

  

  



Toer 39 (Kleur C) 

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

eerste hoek. 

* Stk in ieder van de 92 stn langs deze kant. Sla niet per ongeluk de 1e (verstopte) st over, het is 

moeilijk om hier in te steken. (2stk, 2L, 2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* Herhaal * tot * nog 3 keer, 

sla hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling over. Sluit in het 1e stk met een hv.  

Aantal steken per kant:  96stk – zonder de lbg-2L in de hoek 

 

dc = stk 

  



Toer 40 (Kleur C) 

Deze toer moet je je concentreren, het is niet moeilijk maar je moet je bij iedere herhaling focussen. En 

tel aan het einde! 

Hv in het vlg stk en in de lbg-2L in de hoek.  (3L, stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg van deze hoek.  Dit is 

je eerste hoek {Foto 1}. 

*Stk in de 1e (verstopte) st {Foto 2}. Sla de vlg st over. [Stk, hstk, v] in de vlg st {Foto 3}. Sla de vlg 2 

st over.  [v, hstk, stk] in de vlg st {Foto 4}. Sla de vlg st over. Stk in de vlg st {Foto 5}.  Dit is je eerste 

herhaling. Merk op dat de herhaling begin ten eindigt met stk en 8 stn in beslag neemt {Foto 6}. 

(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. Stk in de vlg st) 11 keer.  Je hebt nu in total 12 herhalingen. Het laatste stk zit 

in de laatste st voor de lbg-2L van de hoek. (2stk, 2L, 2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* 

Herhaal * tot * nog 3 keer, sla hierbij de laatste hoek van de laatste herhaling over {Foto 7}.  Sluit af 

met een hv bovenin de 3 begin lossen {Foto 8}.  Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Aantal steken per kant:  100 stn {52stk, 24hstk en 24v – zonder de lbg-2L in de hoek } 

 

  



Toer 41 (Kleur B) – Bloemen 

Het haken van deze toer voelt telkens opnieuw aan alle kanten verkeerd. Iedere keer met deze toer heb 

ik een klein WAT????? moment. Vertrouw gewoon op het patroon. 

Een gesplitste Dubbel Stokje Bobbel 

Haak het eerste deel van het gesplitste (splt) dstk bobbel tussen het vlg stk en het eerste stk van 

de vlg [stk, hstk, v] groep {Foto 1}. Haak het tweede deel van het splt dstk bobbel tussen het laatste 

stk van de vlg [v, hstk, stk] groep en het vlg stk {Foto 2}. Garen over de naald en haal door alle 7 

lussen op de naald {Foto 3}. 

 

In deze toer gebruik je steekmarkeerders. Laat deze in je werk zitten, je hebt deze nodig in toer 67 

(alleen als referentie). 

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

{Foto 1}.  Dit is je eerste hoek.  Markeer de middelste st met een SM. 

*Hstk in de 1e (verstopte) st, stk in vlg st {Foto’s 2 en 3}. 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 {Foto 4}. Haak een splt dstk bobbel {Foto 5}. 5L. Haak een stk tussen de vlg 2 stk {Foto 

6}) 12 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 {Foto 7}. Hstk in de vlg st {Foto 8}.  Haak 3 v in de vlg lbg-2L in de 

hoek.  Markeer de middelste st met een SM.* 



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

in de 1e v {Foto 9}.  Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Aantal steken per kant:  12 gesplitste dstk bobbels, 12 lbg-3L, 12 lbg-5L, 15stk, 2hstk en 2v per 

kant – zonder de middelste v in de hoek  

 

 

  



Toer 42 (Kleur B) – Bloemen 

Opmerking 1:  In deze toer haak je in de 1e L na de splt dstk bobble. Deze L vormt een klein lusje 

bovenop de splt dstk bobbel.  

 

Opmerking 2:  Als er wordt genoemd dat je voor de lbg-5L moet haken, steek dan je haaknaald 

van voor naar achter door de aangegeven st en dan van achter naar voor, voor de lbg-5L langs 

zodat de 5 lossen achter je haaknaald liggen. Wanneer je de genoemde steken hebt gehaakt dan 

moet je de lbg-5L aan de achterkant zien liggen. 

 

Opmerking 3:  Markeer iedere tweede dstk bobbel van iedere kant met een sm. Je vindt deze 

bobbel bovenop de eerste bloem. 

  



Instructies 

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

kanten. Vind je het lasting om deze st te herkennen? Het is het laatste stk voor de eerste lbg-3L {Foto 1}. 

*(Haak een 3-dstk bobbel in de 1e L na de gesplitste dstk bobbel {Foto 2}. V om de lbg-3L achter 

deze 3-dstk bobbel {Foto’s 3 en 4}. Werk nu voor de lbg-5L van de vorige toer: [4L, 3-dstk bobbel, 

5L, 3-dstk bobbel] in dezelfde L {Foto’s 5 en 6}. RVV om het vlg stk {Foto 7}) 12 keer. 6L en sla de vlg 

7 stn over. RVV om de vlg st,dit moet het tweede stk van de volgende kant zijn {Foto’s 8 en 9}.* 

Herhaal * tot * 3 nog keer, sla de laatste RVV over. Sluit met een hv in de 1e RVV. Afhechten en je 

draadeinden wegwerken. 

Aantal steken per kant:  36 3-dstk bobbels, 12 lbg-4L, 12 lbg-5L, 13 RVV en 12v – zonder de lbg-6L 

in de hoek 

 

 



Kijk deze mooierds! Zijn ze niet vreselijk prachtig??? 

 
Sunflower Charlotte – Michael Wassenaar 

Ik kan niet wachten om deze volgende week in te lijsten met de kleine boogjes. Tot dan :) 

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! 

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
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

