
Charlotte’s Universe Deel 9:  Blaadjes Rand Deel 3 

Vertaald door Dianne 

Welkom bij Deel 9 van Charlotte’s Universe.  Deze week ronden we de Blaadjes rand af, dit is de 

vierkante versie van een deel die ik voor Sophie’s Universe heb ontworpen.  

 

Mijn favoriete deel van deze rand zijn de blauwe druifjes in iedere hoek. Of... de bogen vind ik ook 

wel erg mooi....  

 

Laten we het zo zeggen, mijn favoriete deel van deze rand is DEZE RAND :) 



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 84 – A  

 Toer 85 – A  

 Toer 86 – A  

 Toer 87 – A  

 Toer 88 – C  

 Toer 89 – 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 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. 

Toer 84 (Kleur A) – Tulips 

Deze toer is opnieuw een a-symmetrische toer. Wanneer je het lastig vindt om iedere derde vaste in 

iedere kant van toer 83 te vinden, markeer deze dan voordat je begint. 

NOTITIE: Om in het RDstkV onder de lbg-1L te haken, steek je de haaknaald in deze steek en gebruik het 

haakje van de naald om deze naar voren te halen.  

 

HV in de lbg-2L. (1L, v, 2L, v) in dezelfde lbg-2L in de hoek. Dit is je eerste hoek. 

*RDstkV rondom het eerste hstk van Toer 81. Sla de eerste 2 stn van Toer 83 over en een V in de 

vlg st, dit zou de derde v van Toer 83 moeten zijn {Foto 1}.  RStkV rondom het eerstet RDstkV van 

Toer 82, sla de vlg st van Toer 83 over en een V in de vlg 13 stn {Foto 2}. De tweede V valt in de 

popcornsteek van de vorihe toer. De laatste V valt in de v voor de lbg-1L {Foto 3}. 

(Haak voor de vlg lbg-1L, haak een popcornsteek in het overgeslagen  RDstkV van Toer 82 {Fotos 4 

and 5}. V in de vlg 7 stn van Toer 83 {Foto 6}) totdat je 10 stn over hebt {Foto 7}.  

V in de vlg 7 stn.  De vijfde V valt in de popcorn van de vorige toer {Foto 8}.  RStkV rondom het 

volgende RDstkV van Toer 82, sla de vlg st van Toer 83 over en een V in de vlg st. RDstkV rondom 

het laatste hstk van Toer 81 en sla de laatste st van Toer 82 over.  (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 in de eerste v. 

Stekenaantal per kant: 164 v, 2 RStkV, 2 RDstkV en 20 Popcornstn 



 

 

 



Toer 85 (Kleur A) 

HV in de lbg-2L. (2L, hstk, 2L, 2hstk) in dezelfde lbg. Dit is je hoek. 

*Sla de eerste (verstopte) st over.  RStkV rondom het RDstkV van Toer 84 {Foto 1}. Hstk in de vlg 

st. Haak een popcornst in de vlg st, dit moet het tweede RStkV zijn {Foto 2}. Hstk in de vlg 11 stn  

 {Foto 3}. 

(RDstkV rondom het vlg RDstkV vanm Toer 83 en sla de vlg st van Toer 84 over. Hstk in de vlg 4 

stn. Het tweede hstk moet bovenin de vlg popcornst vallen {Foto 4}.  RDstkV rondom het vlg RDstkV 

van Toer 83. Sla de vlg st van Toer 84 over en hstk in de vlg 2 stn {Foto 5}) totdat er 13 stn over 

zijn {Foto 6}. 

Hstk in de vlg 9 stn {Foto 7}. Haak een popcorn in de vlg st, dit moet het vlg RStkV zijn. Hstk in de vlg 

st.  Markeer deze steek met een SM {Foto 8}!  RStkV rondom het vlg RDstkV. Sla de laatste st van 

Toer 84 over.  (2hstk, 2L, 2hstk) 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 2L. 

Stekenaantal per kant: 146 hstk, 2 RStkV, 40 RDstkV en 2 Popcornstn 

 

 



 

Toer 86 (Kleur A) 

Let alsjeblieft goed op de instructies voor de hoeken bij deze toer . 

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

hoek {Foto 1}. 

*Sla de eerste (verstopte) st over en een stk in de vlg st {Foto 2}. Haak een popcorn in de vlg st, dit 

moet het RStkV zijn {Foto 3}. Stk in iedere st totdat je 3 stn over hebt (zie onderstaande notitie). Het 

tweede stk moet in de popcorn van de vorige toer zitten. Het laatste stk moet in de gemarkeerde st 

vallen {Foto 4}. Haak een popcorn in de vlg st, dit moet het vlg RStkV zijn {Foto 5}. Sla de vlg st over 

en een stk in de laatste st. (2stk, Popcornst, 2stk) in de vlg lbg-2L in de hoek {Foto 6}.* 

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

hv bovenin de 3L. Verwijder de SM nadat je de stn hebt nageteld. 

Stekenaantal per kant: 190 stk en 2 Popcornstn, de Popcornstn in de hoek niet meegeteld  

Notitie:  Mocht je de stk willen tellen, er zitten er 184 tussen de popcornstn. 



 

 

 

  



Toer 87 (Kleur A) 

Wanneer je het RDDstkV haakt dan voeg je een extra st toe, doordat je telkens 2 stn haakt en er maar 1 

overslaat. Maak je hier geen zorgen om, deze zullen we weer minderen in  de vlg toer. Je zult merken dat 

deze toer de neiging heeft om om te krullen. Maak je hier geen zorgen over! En maak je ook geen zorgen 

over de a-symmetrie! 

Hv in de vlg st en in de popcorn in de hoek. (3L, 2stk) in dezelfde st. 2L en 3stk in de vlg st.  Dit is je 

hoek {Foto 1}. 

*Stk in de vlg 20 stn. Het laatste stk zit in het stk dat recht boven de popcornst van Toer 84 zit {Foto 2}. 

(Haak een RDDstkV rondom het RDstkV van Toer 85 links van de Popcornst (rexhts wanneer je 

linkshandig bent) – Foto’s 3 en 4. Haak een RDDstkV rondom het RDstkV van Toer 85 rechts van 

dezelfde Popcornst (links wanneer je linkshandig bent) – Foto’s 5 en 6. Sla de vlg st van Toer 86 over 

en een stk in de vlg 7 stn {Foto 7}. Het laatste stk valt recht boven de popcornst van Toer 84) totdat je 

11 stn over hebt voor de Popcornst in de hoek. Het laatste stk van de laatste herhaling valt niet 

boven een Popcornst {Foto 8}. 

Stk in de vlg 11 stn. Haak 3 stk in de vlg st, dit moet de Popcornst in de hoek zijn. 2L en haak 3 stk 

in de vlg st {Foto 9}.* 

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

hv bovenin de 3L. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 177 stk en 40 RDDstkV 

 

 



 

Toer 88 (Kleur B) 

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

is je eerste hoek. 

*Sla de eerste (verstopte) st over.  V in de vlg 22 stn. 2V-sam, je haakt deze in de 2 RDDstkV van de 

vorige toer.  (V in elk van de vlg 7 stn. 2V-sam, haak deze in de vlg 2 RDDstkV) totdat je alle RDDstkV 

van de vorige toer gehad hebt. V in de laatste 21 stn.  (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 eerste v. 

Stekenaantal per kant: 198 v 



 

 

  



Toer 89 (Kleur B) 

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

Sla de eerste (verstopte) st over.  *Stk in de overgebleven 197 stn.  (2stk, 2L, 2 stk) 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 bovenin de 3L. Afhechten en je draadeinden wegwerken. 

Stekenaantal per kant: 201 stk 

 

 

  



Hee hee hee… Kijk nu toch!!! 

 

Sommigen van jullie hebben mij gevraagd waar ze het beste kunnen stoppen, omdat ze de deken 

kleiner willen hebben. Als je het niet erg vindt om de rozen te missen, dan is dit een perfecte plek 

om te stoppen, wel met een paar kleine aanpassingen.  Ik zal mijn suggesties uitwerken en 

publiceren onder de Helpful Tips and Frequently Asked Questions in the Information Post . 

Ik hoop dat je weer veel plezier aan dit deel hebt gehad! 

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 of Instagram. 

Veel haakplezier! 

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-2021/#important
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

