
Charlotte's Universe Deel 7:  Blaadjes rand Deel 1 

Welkom bij deel 7 van Charlotte’s Universe. Deze week starten we met de driedelige 

blaadjes rand, deze zou je voor iedere willekeurige deken kunnen gebruiken (ervan 

uitgaande dat je steken overeenkomen zoals ze hieronder worden beschreven). 

 

De ,eesten van jullie herkennen deze rand wel van de vierkante versie, deel 5 en 6 van 

Sophie. Het was best lastig om alle rekensommetjes kloppend te krijgen (dat geldt zeker 

voor de kleine druifvormige hyacinten in de hoeken). Oooh, wacht maar totdat je ze kunt 

gaan ‘planten’volgende week! Ik denk dat je ze geweldig zult vinden. Voor nu, het begin is 

eenvoudig wanneer we de basis leggen en de eerste bloemen. 

  



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://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 68 - C 

 Toer 69 - C 

 Toer 70 - A  

 Toer 71 - B  

 Toer 72 - B  

 Toer 73 - A  

 Toer 74 - B  

 Toer 75 - B  

 

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 Kleuren 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 and Scheepjes 2021.  All Rights Reserved. 

De instructie voor de volgende 3 delen kun je gebruiken om een blaadjes rand voor iedere 

willekeurige deken te haken. Kies je ervoor om deze rand te gebruiken dan heb je een 

veelvoud van 24+4 steken nodig per kant (de 2L in de hoek tel je niet mee) .  

Toer 68 (Kleur A)  

 Hv in de lbg-2L in de hoek. (3L, stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek.   

*Stk in alle 148 stn van deze kant. (2stk, 2L, 2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* Herhaal * tot 

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

bovenin de 3 begin lossen.    

Aantal steken per kant:  152stk - zonder de lbg-2L in de hoek  

 

 

  



Toer 69 (Kleur A)  

Hv in het vlg stk en in de lbg-2L in de hoek.  4L (tellen als je eerste hstk en de lbg-2L).  Hstk in 

dezelfde lbg.  Dit is je eerste hoek.    

* Hstk in alle 152 stn van deze kant. (Hstk, 2L, hstk) in de vlg lbg-2L in de hoek.* Herhaal * 

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

in de 2e L van de 4 begin lossen. Afhechten en je draadeinden wegwerken.  

Aantal steken per kant:  154 hstk - zonder de lbg-2L in de hoek  

 

 

  



Toer 70 (Kleur B)  

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. 

*Sla de 1e (verstopte) st over en een stk in alle overgebleven st van deze kant. (2stk, 2L, 2stk)  

in de vlg 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 begin stk.  Afhechten en je draadeinden 

wegwerken.  

Aantal steken per kant:  157 dc - zonder de lbg-2L in de hoek  

 

 

  



Toer 71 (Kleur C)  

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

is je eerste hoek.   

*RVA in alle steken van deze kant. (V, 2L, v) in de vlg 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 

1e v.      

Aantal steken per kant:  157 RVA en 2 v - zonder de lbg-2L in de hoek  

 

 

  



Toer 72 (Kleur C)  

Hv in de lbg-2L in de hoek.  (3L, stk, 2L, 2stk) in dezelfde lbg. Dit is je eerste hoek.    

*Sla de 1e (verstopte) st over. (stk,1L, stk) in de vlg st. Dit is je eerste V-steek.  (Sla de vlg 2 stn 

over, haak een V-st in de vlg st) 52 keers. Sla de laaste st over. (2stk, 2L, 2stk) in de vlg lbg-2L 

in de hoek.*    

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

hv bovenin het begin stk.  Afhechten en je draadeinden wegwerken.  

Aantal steken per kant: 53 V-Steken en 4 stk - zonder de lbg-2L in de hoek  

 

 

  



Toer 73 (Kleur B)  

In deze toer haak je de tulpen. Het haakwerk lijkt redelijk strak aan het einde van deze toer, maar 

maak je hier niet al te druk om. Houdt je draadspanning losjes bij het haken van de lbg-2L, dan 

komt het helemaal goed!  

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 de 1e (verstopte) st.  (2L en haak een popcornsteek in de lbg-1L van de vlg V-

st) 53 keer. Je moet nu 53 popcornsteken hebben, 1 in iedere V-st van de vorige toer. 2L, sla de 

vlg 2 stk over en een stk in de laatste st voor de lbg-2L. (2stk, 2L, 2stk) in de vlg 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 1e stk.  Afhechten en je draadeinden wegwerken.  

Aantal steken per kant: 53 Popcorns, 6 stk en 54 lbg-2L - zonder de lbg-2L in de hoek  

 

 

  



Toer 74 (Kleur A)  

Deze toer haak je in de lbg-2L van toer 73 EN tussen de V-stn van toer 72. Wanneer je tussen de V-

stn haakt, haak je VOOR de relevante lbg-2L. Mijn ervaring is dat het makkelijker is om de lbg-2L 

naar achteren te vouwen als je een steek tussen de V-st van toer 72 wilt haken, anders zitten ze 

maar in de weg. 

Nuttige tip: om het makkelijker te maken om de herhalingen te kunnen checken kun je 

steekmarkeerders in de vlg stk-jes aan iedere kant doen:  1, 9, 17, 25, 33, 41, 49. Met 

andere woorden, het eerste stk en iedere achtste stk daarna.   

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

is je eerste hoek.    

*Sla de 1e (verstopte) st over en een v in de vlg 2 stn {Foto 1}.  Werk nu VOOR de lbg-2L, stk 

tussen het vlg stk en de 1e V-st van toer 72, direct onder de lbg-2L {Foto’s 2 en 3}. V in dezelfde 

lbg-2L van toer 73 {Foto 4}.  

(Sla de vlg popcorn over. V in de vlg lbg-2L {Foto 5}.  Werk nu VOOR de lbg-2L, stk tussen de 

V-stn van toer 72, direct onder de lbg-2L {Foto 6}.  V in dezelfde lbg-2L van toer 73 {Foto 

7}) 52 keer.   

V in de vlg lbg-2L.  Werk nu VOOR de lbg-2L, stk tussen de laatste V-st en het vlg stk van toer 

72, direct onder de lbg-2L {Foto 8}.  V in de laatste 3 stn. (V, 2L, v) in de vlg lbg-2L in de hoek 

{Foto 9}.*    

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

een hv bovenin de 1e v. Afhechten en je draadeinden wegwerken.  

Aantal steken per kant:  113 v en 54 stk - zonder de lbg-2L in de hoek  

 



 

 

 

  



Toer 75 (Kleur C) - Petals  

Deze toer ga je blaadjes haken. Om je te helpen voorkomen dat je ze weer uit moet halen, check je 

of de blaadjes 1, 4, 7, 10, 13, 16, en 19 in de gemarkeerde stn vallen. Mocht dit niet het geval zijn 

dan zit er ergens een foutje in je werk, 

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

is je eerste hoek.    

*(Sla de vlg 3 stn over. Haak 4 dstk in de vlg st. 3L en een hv in de derde L vanaf je 

haaknaald. Je hebt nu een picootje gemaakt. Haak 4 dstk in dezelfde st als de vorige 4 

dstk. Sla de vlg 3 stn over en een v in de vlg st {Foto 1}) 20 keer. De laatste v moet in het één 

na laatste stk van de vorige toer vallen. Sla de vlg 3 stn over. Haak 4 dstk in de vlg st. 3L en een 

hv in de derde L vanaf je haaknaald. Je hebt nu een picootje gemaakt. Haak 4 dstk in dezelfde 

st als de vorige 4 dstk. Sla de laatste 3 stn over. (V, 2L, V) in de vlg lbg-2L in de hoek {Foto 

2}.*    

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

hv bovenin de 1e v.  Afhechten en je draadeinden wegwerken.    

Aantal steken per kant:  22 v, 168 dstk en 21 Picootjes {21 Blaadjes} - zonder de lbg-2L in de 

hoek  

 



 

 

Ik wens je een hele fijne week!! 

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

