
Charlotte’s Universe Deel 6 – Driehoeken Deel 2 

Vertaald door Dianne Baan 

Welkom bij deel 6 van Charlotte’s Universe. Deze week ronden we de driehoeken af. 

Het grootste deel zou erg soepel moeten gaan omdat het grotendeels een herhaling 

van deel 2 is. De toer die we er helemaal omheen haken, heeft wat aandacht en 

concentratie nodig. Sorry daarvoor!!!! 

 

Toen ik afgelopen juni 40 werd, heb ik aan iederen gevraagd om mij een plant of een 

stekje uit hun eigen tuin te geven. Het idee hierachter is om een tuin vol ‘mensen’ te 

hebben. Zo heb ik Patsy’s madeliefjes, Esther ’s hibiscus (en haar passiebloemen en 

Chineese lantaarntjes)..... Zie je deze boom? Die is van Cath en Simon en de yukka is 

van de jongens. Heb ik jullie mijn Montbretia laten zien (dit lijkt op een crocosmia 

maar dan de vintage variant)? Lillian van de overkant heeft me die gegeven ( en de 

stokrozen en de  Devon madeliefjes). De Afrikaanse lelie van Kay is in de voortuin 

geplant en haar sleutelbloemen heb ik zo geplant dat ik ze tijdens het afwassen kan 

zien. De manuka van mijn moeder heeft het niet overleefd (met dank aan Buddy, de 

hond).’ 

Zie je het plaatje voor je? Een liefdes tuin! 

Tijdens het werken aan dit deel, denken we aan alle mensen die ons vreugde geven 

(seizoensgebonden, éénjarig, meerjarig en groenblijvend). Ik denk aan jullie 

allemaal!!!  



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. 

  

Kleuren per toer 

Vintage en Sunshine 

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/


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

Pink Charlie 

 Toeren 58 – 67 – 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. 

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/


We ronden in dit deel de driehoeken af.  

Toer 52 (Kleur A)  

Met AK voor, hecht het garen aan met een begin v in het eerste picootje.  (3L, v in 

het vlg picootje) 14 keer. DRAAI.  

Aantal steken:  15v en 14lbg-3L  

  



Toer 53 (Kleur A)  

Met GK voor, 3L. Haak een 3stk-cluster in de eerste lbg-3L. RStkV rondom de vlg 

v. (Haak 3 stk in de vlg lbg-3L, RStkV rondom de vlg v) 12 keer. Haak een 3stk-cluster 

in de laatste lbg-3L. Stk in de laatste v. DRAAI.  

Aantal steken:  13RStkV, 38stk en 2 Clusters  

 

 

Toer 54 (Kleur A)  

Met AK voor, 3L. Sla de vlg 2 stn over. Stk in de vlg 6 stn. hEr moet nu nog 1 stk over 

zijn voor het RStkV.  (3L, sla de vlg 2 stn over en een hv in de vlg st. 8L en een hv in 

dezelfde st, zodat je een lus vormt met de 8L. 3L en sla de vlg 2 stn over. Stk in de vlg 

5 stn) 4 keer. Er moeten nu nog 4 stn over zijn . Stk in de vlg st. Sla de vlg 2 stn over en 

een stk bovenin de 3 beginlossen.  DRAAI.  

Aantal steken:  29stk, 8lbg-3L en 4lbg-8L  

 

 



Toer 55 (Kleur A)  

Met GK voor,  3L.  Sla de vlg 2 stn over. Stk in de vlg 4 stn.  (5L, sla de 2 lbg-3L en de 

lbg-8L over, stk in de vlg 5 stk-jes) 3 keer. 5L, sla de 2 lbg-3L en de lbg-8L over, stk in 

de vlg 4 stk-jes. Sla de vlg 2 stn over en een stk bovenin de 3 beginlossen.  DRAAI.  

Aantal steken:  25stk en 4lbg-5L  

 

 

Toer 56 (Kleur A)  

Met AK voor,  1L (deze telt niet mee als een st). Sla de eerste st over. V in de 3 vlg stn. 

Sla de vlg st over.  (Haak 5 v in de lbg-5L, vang hierbij de lus van 8L met de middelste 

v. V in de vlg 5 st) 3 keer.  Haak 5 v in de laatste lbg-5L, vergeet niet om de lus van 8L 

met de middelste v te vangen. V in de vlg 3 st. Sla de vlg st over en v bovenin de 3 

beginlossen.  DRAAI.  

Aantal steken:  42v  

 



Toer 57 (Kleur A) – Herhaling van Toer 19  

Met GK voor, 2L, 2stk-sam over de vlg 2 stn. Dit is je eerste 3stk-cluster en deze neemt 

de eerste 3 stn in beslag. (2L, haak een 3stk-cluster over de vlg 3 stn) 

13 keer. DRAAI.    

Aantal steken:  14 Clusters en 13 lbg-2L  

 

 

Toeren 58 – 66 (Kleur A)  

Herhaal de toeren 20 – 28 (Deel 2) in Kleur A.  

Aan het einde van toer 66 heb je één driehoek afgerond. Je herhaalt de toeren 58-66 aan 

iedere kant van het vierkant van deel 4 zodat je uiteindelijk opnieuw een vierkant hebt.  

 

  



Toer 67 (Kleur A) *Ook wel de “LANGDRADIGE TOER” genoemd*  

Deze toer bestaat uit heel veel woorden, dus maak je borst maar nat. We gaan helemaal 

rondom Charlotte haken. Het is niet moeilijk maar je moet je wel goed concentreren (bijna 

net zo goed als ik toen ik deze toer moest uitschrijven).  

Ik wil je dringend adviseren om deze video te kijken tijdens het haken van deze toer.  

Dat heb ik deze keer ook gedaan. Check vooral ook de markering bij 58 minuten. 

Met GK voor, hecht het garen aan met een begin v in een lbg-2L in een hoek. (2L, v) 

in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek– Foto 1.  

* V in de vlg 3 stn. V tussen de 5dstk-bobbel en de bovenkant van toer 65 van de 

driehoek {Foto 2}. Haak 3v in de zijkant van de vlg 8 toeren {Foto 3}. Haak 2v in de 

zijkant van het cluster. V in de zijkant van de vlg toer, dit moet de v boven de Banksia 

bloemen van deel 3 zijn. Haak 3v in de zijkant van de vlg 3 toeren {Foto 4}. V in de 

zijkant van de vlg toer, dit moet de (v, 3L) toer boven de driehoeken zijn {aangegeven met 

een pijl op Foto 5}. Haak verder in de ‘driehoek-toer’, v in het picootje, sla de v die het 

picootje sluit over en een v in het vlg stk, v in de vlg lbg-1L, v in de vlg v {Foto 5}.  

 

  

https://youtu.be/0MhNKmEdJB8


Notitie:  er zitten 4 Hstk in het vlg deel. Ik heb deze in perzikkleur gemaakt zodat je 

duidelijk kan zien waar ze geplaatst zijn. 

Haak 3v in de zijkant van de vlg 5 toeren. Haak 2v in de zijkant van het cluster. Hstk 

in de RVV aan de bovenkant van de ‘bloem’ {Foto 6}. Haak 6v in de vlg lbg-5L van toer 

42. Hstk tussen het vlg blaadje en de vlg RVV. Houdt de lbg-6L van toer 42 achter je 

werk, v in elk van de 7 hoek stn van toer 41. De 4e v moet in de gemarkeerde st van toer 

41 zitten. Laat de SM nog zitten.  

Misschien wil je nu al checken, voordat je verder gaat, of de 75e st van deze kant in de st valt waarin 
de sm zit. (zie de notitie hieronder). Dus alsjeblieft, stop en tel. Je vindt me vast vervelend als je 
stekenaantal correct is en ik je tijd heb verspild. Maar je vindt het straks SUPER vervelend als je het 
niet doet en je de hele toer opnieuw moet doen!!! 

Hstk tussen de vlg RVV en het vlg blaadje. Haak 6v in de vlg lbg-4L van toer 42. Hstk 

in de RVV aan de bovenkant van de ‘bloem’ {Foto 7}. 

 

  



Haak 2v in de zijkant van het cluster. Haak 3v in de zijkant van de vlg 5 toeren {Foto 

8}. Haak verder in de ‘driehoek-toer’, v in de vlg v, v in de vlg lbg-1L, een v in het vlg 

stk, v in het picootje. V in de zijkant van de vlg toer, dit is de (v, 3L) toer boven de 

driehoeken. Haak 3v in de zijkant van de vlg 3 toeren. V in de zijkant van de vlg toer, 

dit moet de v boven de Banksia bloemen van deel 3 zijn . Haak 2v in de zijkant van het 

cluster {Foto 9}. Haak 3v in de zijkant van de vlg 8 toeren {Foto 10}. Sla de hv over. V 

in de laatste 3 stn. (V, 2L, v) in de vlg lbg-2L in de hoek {Foto 12}. *  

  

Herhaal * tot * nog 3 keer, vergeet bij de laatste herhaling de laatste hoek. Sluit in de 

1e v met een hv. 

Aantal steken per kant:  148 stn {144 v en 4 hstk –dit is zonder de 2L in de hoek}  

Notitie:  De 75e st van iedere kant moet in de gemarkeerde st van toer 41 vallen. Wanneer 

je alle vier kanten hebt gehaakt en je hebt je stekenaantal gecontroleerd, dan kun je je sm 

verwijderen.  



 

Wow… nu heb je wel een kop thee verdiend en een pauze van 30 minuten! 

 

Space for Grace Colourway by Sabi Bulla 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/

