
Charlotte’s Universe Deel 5 – Driehoeken Deel 1 

Vertaald door Dianne 

Welkom bij deel 5 van Charlotte’s Universe. Heb je genoten van het haken van de vergeet-mij-

nietjes afgelopen week? Ik vond het prachtig om te zien hoe ze in allerlei verschillende kleuren 

opdoken. 

 

Deze week, maken we een grillig verhaal. We beginnen met het haken van kleine boogjes om de 

bloemen in te lijsten. Daarna planten we wat tulpen, gevolgd door een wit hekje waarachter zich de 

oceaan bevindt, ruw en stormachtig. In de foto hierboven zijn de driehoeken licht grijs  omdat ik in 

eerste instantie de driehoeken van deel 5 en 6 helemaal licht grijs had gemaakt. Maar ik wilde de 

ruwe golven blauw maken, daarom heb ik de definitieve kleurstelling aangepast  en deze toer in de 

contrast kleur gehaakt (dit is blauw bij Vintage Charlotte). 



 

Het past natuurlijk heel goed bij deze week dat ik het merendeel van de foto ’s voor dit deel 

afgelopen maandag op het strand van Whipsiderry  heb gemaakt. Ik moet wel toegeven dat dit de 

minst georganiseerde fotosessie ooit was. Iedere keer dat ik mijn witte bord neerlegde om foto’s te 

nemen, gebeurde er één of alle van onderstaande punten   : 

 Een windvlaag- daar gaat je bord en je haakwerk 

 Een windvlaag met zand- AUW, auw, auw, ook nog zand over het bord en je haakwerk 

 Gravende pup- overal zand 

 Natte pup- alles nat EN zand overal 

 Stiekeme pups- daar gaan je haakwerk en bord alle kanten op!!! 

Ik had het maken van foto’s bijna opgegeven . 

  



Charlotte’s Universe Deel 5:  Driehoeken deel 1 

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 

 Toeren 43 – 50 – C 

 Toer 51 – A 

 
Foto Credit: Anna Moore 

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/
https://lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2021/08/Part-5-Close-up-Anna-Moore.jpg


Instructies 

© Dedri Uys en Scheepjes 2021.  All Rights Reserved. 

In dit deel beginnen we weer met het haken van de hoek-driehoeken. Hierdoor draait het vierkant 45 

graden. We haken de driehoeken verder in deel 6. Aan het einde van dit deel heb je 8-hoekige vorm.  

Toer 43 (Kleur A) – Bogen  

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

van een kant.  Markeer deze RVV met een SM om deze de volgende toer te herkennen. (Haak 4V in de 

vlg lbg-5L {Foto 1}.  RStkV rondom het vlg stk van toer 41, 2 toeren lager {Fotos 2 end 3}. Haak 4V in 

de vlg lbg-4L.  RHstkV rondom de vlg middelste 3-dstk-bobbel {Foto 4}) 10 keer. Er moet nu 1 bloem 

over zijn {Foto 5}.  Haak 4V in de vlg lbg-5L.  RStkV rondom het vlg stk van toer 41. 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 45 te herkennen. DRAAI.  

Steken aantal:  111 st {88V, 2RVV, 10 RHstkV en 11RStkV}  

 

 

  



Toer 44 (Kleur A) – Lossenbogen   

Met AK voor, (7L, V in het vlg RHstkV) 10 keer. Je herkent het RHstkV door het lusje aan de AK {Foto’s 

1 – 3}.  7L en een hv in de vlg (gemarkeerde) RVV {Foto’s 4 en 5}. Verwijder deze SM.  DRAAI.  

Foto’s 5 en 6 laten het begin en het einde van toer 44 zien voordat je hem omdraait.  

Steken aantal:  10v en 11 lbg-7L (zonder de laatste hv)  

 

  



Toer 45 (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, 2L, 2stk-sam in de vlg lbg-7L . Deze tellen als je eerste 3stk cluster {Foto 1}.  Haak 4stk 

in dezelfde lbg-7L {Foto 2}. (RStkV rondom de vlg v {Foto 3}, haak 7stk in de vlg lbg-7L {Foto 4}) 9 

keer.  RStkV rondom de vlg v {Foto 5}. Haak 4stk in de laatstel bg-7L {Foto 6}. Haak een 3stk 

cluster, waarvan 2 steeltjes in de lbg-7L en het laatste steeltje in de (gemarkeerde) RVV van toer 43 

{Foto’s 7 – 9}.  Verwijder de SM.  DRAAI.  

Steken aantal:  83 stn {2 Clusters, 71stk en 10RStkV}  

 

  



Toer 46 (Kleur A)  

Als je deze toer het RStkA haakt, onthoud dan dat je de bovenkant van de steek overslaat , wanneer je 

rondom het steeltje haakt.  

Met AK voor, 3L.  Sla de vlg 2 stn over. Stk in de vlg 2 stn {Op de foto 1 aangegeven met pijltes en 

gehaakt in foto 2}. (RStkA rondom de vlg st, dit is het RStkV van de vorige toer {Foto’s 3 en 4 laten zien 

hoe de AK en de GK eruit moeten zien}. Stk in de vlg 7 stn {Foto 5}) 9 keer.  RStkA rondom de vlg 

st. Stk in de vlg 2 stn. Sla de 2 vlg stn over en haak een stk in de cluster {Foto 6}.  DRAAI.    

Steken aantal:  79 stn {69stk en 10RStkA}   

 

 

  



Toer 47 (Kleur A)  

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 {Foto 1}. Stk in de vlg 7 stn) 9 keer. Haak een popcorn in de vlg st. Sla de vlg 2 stn 

over en haak een stk bovenin de 3 beginlossen {Foto 2}.  DRAAI.   

Steken aantal:  75 stn {10 Popcorns en 65stk}   

 

 

  



Toer 48 (Kleur A)  

Je haakt een RStkA rondom de popcorns. Om dit voor elkaar te krijgen steek je de naald van achter naar 

voren en van voor naar achteren rondom de popcorn en je haakt  het stk af zoals je normaal doet {Foto’s 

2 en 3}.  

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 {Foto 1}.  RStkA rondom de vlg Popcorn, 1L en sla de vlg st over.*    

Herhaal * tot * nog 7 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 {Foto 4}.  DRAAI.  

Steken aantal:  29stk, 8RStkA en 34lbg-1L  

 



Toer 49 (Kleur A)  

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) 32 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:  67st {33RStkA, 2stk en 32hstk}  

 

 

  



Toer 50 (Kleur A)  

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) 30 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:  31RStkA, 2stk en 30 lbg-1L  

 

 

  



Toer 51 (Kleur B) – Driehoeken  

In deze toer haak je kleine driehoeken.  

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 {Foto 1}.  [Stk, 1L, v] in de vlg lbg-1L {Foto 2}) 15 keer.  Sla het vlg stk over en haak 

een hvk bovenin de 3 beginlossen {Foto 4}.  Afhechten en DRAAI.  

Steken aantal: 15 Driehoeken {elke driehoek bestaat uit 2v, 1stk, 1picot stk en 2lbg-1L}  

 

 

  



Aan het einde van toer 51 heb je het eerste deel van de driehoek afgerond.  Je moet de toeren 43 tot en 

met 51 herhalen aan iedere kant zodat je een achthoekige vorm krijgt.  

 

Foto Credit: Sabi Bulla – Space for Grace Kleurstelling 

Zo die zijn af, hoe was dat? Na de bloemen van afgelopen week, ben ik ervan overtuigd dat dit deel 

een fluitje van een cent was.  Alhoewel… de simpele toeren vind ik vaak het meest verwarrend! 

Probeer eraan te denken om je foto’s en je verhalen met ons te delen. 

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-space-for-grace-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

