Charlotte {Groot gehaakt vierkant deel 1}
Ik weet dat velen van jullie vol verlangen wachten op het patroon van mijn nieuwe grote gehaakte vierkant, en ik
ben dus zeer verheugd dat ik jullie de delen 1-3 kan geven. In deel 1 laat ik je zien hoe je het centrale vierkant haakt.
In het volgende deel laat ik je zien hoe je de driehoeken haakt om het vierkant te vergroten, en in deel 3 laat ik je
zien hoe je de rand haakt. Hier vind je de foto’s van het complete vierkant Charlotte.
Ik heb besloten om dit vierkant Charlotte te noemen, dit omdat ik nooit iets terug heb gehoord van de Counting
Crows over het gebruik van ‘Anna Brings’ als naam. Ik wilde echt heel graag de naam ‘Anna Begins’ gebruiken (om
vele redenen), maar Charlotte was mijn tweede keus, en ik vind dat deze naam bij het gevoel van dit vierkant past.

Het Charlotte vierkant is speciaal ontworpen voor 67 Blankets for Mandala Day. De centrale bloem is één van John
Kelly’s patronen, ‘Mandala in Bloom’. Ik wil John bedanken dat wij een kleinere versie van de bloem mochten
gebruiken. Je kunt hier meer lezen over de Mandala in Bloom en het kleed die ik hiervan gemaakt heb. Je kunt het
patroon van de Mandala in Bloom hier kopen.
@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved
Vertaald door Dianne Baan van Haakdingen.nl
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Charlotte {Groot gehaakt vierkant Deel 1} – Look At What I Made

Materialen



4 mm haaknaald
Scheepjes Softfun Aquarel
o Kleur A – Cloudescape (804) – 162 meter
o Kleur B – Riverscape (802) – 62 meter
o Kleur C – Cityscape (806) – 112 meter

De hoeveelheid garen is voor het complete vierkant, niet alleen voor dit deel

Afkortingen











L = losse
RstA = reliëfsteek achter, (steek je haaknaald van achter naar voren rond de steel van de aangegeven steek
en haak de steek normaal af)
Stk = stokje
2stk-sam = 2 stokjes samen haken (zie ook speciale steken)
2RstV-stk-sam = 2 reliëf stokjes voor samen haken
RstV = reliëfsteek voor, (steek je haaknaald van voor naar achter rond de steel van de aangegeven steek en
haak de steek normaal af)
Hstk = half stokje
V = vaste
Hv = halve vaste
St / st-n = steek / steken

Leestekens
** Sterretjes geven de herhaling van het patroon aan. Je moet het zo vaak herhalen als het cijfer achter de
sterretjes. Dit is een complete herhaling en bevat meerdere instructies.
() Haakjes geven ook een herhaling aan. Je moet het zo vaak herhalen als het cijfer achter de haakjes. Dit is een lager
herhalingsniveau. Haakjes geven ook een groep steken aan die in dezelfde steek/ruimte worden gehaakt.

Speciale steken
2stk-sam - Draad om naald en steek je naald in de aangegeven steek. Draad om naald en haal een lus op. Draad om
naald en haal door 2 lussen. Draad om naald en steek je naald in de volgende steek. Draad om naald en haal een lus
op. Draad om naald en haal door 2 lussen. Draad om naald en haal door alle 3 de lussen op je naald
Begin st-n - Begin steken zijn precies hetzelfde als de reguliere steken, alleen worden ze gemaakt “in de ruimte”,
zonder vast te zitten aan de voorgaande steek. Begin met een slipknoop op je naald en maak de steek zoals normaal.
Hier vind je instructies voor een begin stokje en een begin vaste zodat je kunt beginnen,

Stekenverhouding
Je motief zou 15 cm moeten zijn aan het eind van Toer 13.

Afmeting
Charlotte is 42 cm als ze klaar is. Aan het eind van deel 1, heb je een vierkant van ongeveer 21 cm. Door gebruik van
verschillende garens/garenspanning bij de test versies verschilde de afmeting erg veel.
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Notities
De centrale bloem van dit vierkant heeft veel textuur en ligt iets boven het oppervlak. Als je alleen de bloem hebt
gemaakt zal deze bol staan (vanwege alle reliëfsteken/voor) maar, als het vierkant groter wordt, zal dit minder
zichtbaar zijn. Door het gebruik zal de bloem zelfs verder zakken, maar het zal altijd iets boven het oppervlak
uitsteken.
Voor de foto’s in deze instructies is gebruik gemaakt van Stone Washed XL en een haaknaald #5½
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Instructies
Toer 1 (Kleur A)
Haak in een magische ring: 5l (telt als dstk + 1l). (dstk, 1l) 11 keer. Sluit met een hv in de 4e l van de eerste 5 l.
Stekenaantal: 12 dstk en 12 1l-lbg

Toer 2 (Kleur A)
Hv in de volgende 1l-lbg. (1l, v) in dezelfde 1-lbg. (4l, v in de volgende 1l-lbg) 11 keer. 4l. Sluit met een hv in de
bovenkant van de 1e v. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 12 v en 12 4l-lbg

Toer 3 (Kleur B)
Hecht aan met een begin stk in een willekeurige 4l-lbg. Haak nog 2 stk in dezelfde 4l-lbg. (2l, haak 3stk in de
volgende 4l-lbg) 11 keer. 2l. Sluit met een hv in de bovenkant van het begin stk.
Stekenaantal: 36 stk en 12 2l-lbg

@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved. http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-dream-patternpart-1/. Het is vertaald door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.

Charlotte {Groot gehaakt vierkant Deel 1} – Look At What I Made

Toer 4 (Kleur B)
2l (tellen niet als een steek). Haak 2 RstV-stk rond de steel van hetzelfde (eerste) stk van Toer 3. Haak 2 RstV-stk rond
elk van de volgende 2 stk. 1l. (Haak 2 RstV-stk rond elk van de volgende 3 stk. 1l) 11 keer. Sluit met een hv in de
bovenkant van het eerste RstV-stk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 72 RstV-stk en 12 1l-lbg
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Toer 5 (Kleur A)
Hecht aan met een begin stk in een willekeurige 2l-lbg van Toer 3, werk OVER de 1l-lbg van Toer 4 (aangegeven met
een pijl op foto 1 en te zien op foto 2). Je vindt de 2l-lbg tussen de blaadjes. Stk in dezelfde 2l-lbg. (4l. Haak 2stk in de
volgende 2l-lbg van Toer 3, werk OVER de 1l-lbg van Toer 4) 11 keer. 4l. Sluit met een hv in de bovenkant van het
begin stk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 24 stk en 12 4-lbg

Front = voorkant, Back = achterkant
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Toer 6 (Kleur B)
Werk voor de 4l-lbg van Toer 5 als je deze Toer maakt. Je zult een beetje moeten ‘graven’ om het eerste RstV-stk van
ieder 6-RstV-stk ‘groepje’ te vinden.
Hint: Werk in 12 stukjes van 6 steken om er zeker van te zijn dat je niet per ongeluk een steek overslaat. Je moet 6
steken maken in elk blaadje.
Hecht aan met een begin RstV-stk rond het eerste RstV-stk van een willekeurig groepje van 6-RstV-stk van Toer 4.
Haak een RstV-stk rond elk van de overgebleven 71 st-n. Sluit met een hv in de bovenkant van het eerste RstV-stk.
Stekenaantal: 72 RstV-stk
Je bloem zal wat bobbelig zijn op dit punt: maak je er niet druk om.

Front = voorkant, Back = achterkant

Toer 7 (Kleur B)
2l (telt niet als steek). (2RstV-stk-sam, werk in de eerste 2 RstV-stk van het blaadje. RstV-stk rond de volgende 2 st-n.
2RstV-stk-sam, werk in de laatste 2 RstV-stk van het blaadje. 3l ) 12 keer. Sluit met een hv in de eerste 2RstV-stksam. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 48 RstV-stk en 12 3l-lbg

Front = voorkant, Back = achterkant
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Toer 8 (Kleur A)
In deze Toer werk je tussen de 2 stokjes van Toer 5 die samen de 2-stokjesgroep vormen. Je werkt OVER de 3- lbg van
Toer 7 en de steken van Toer 6 (tussen de blaadjes). Je zult een beetje druk moeten uitoefenen om ervoor te zorgen
dat je stokjes ‘vast’ zijn.
Maak een begin stk tussen 2 willekeurige stk-jes van Toer 5, denk eraan dat je OVER de Toeren 6 en 7 werkt. Haak
nog een stk tussen dezelfde 2 stk {Foto’s 1 en 2}. (4l. Haak 2stk tussen de volgende 2 stokjes van Toer 5, denk eraan
dat je OVER de Toeren 6 en 7 werkt) 11 keer. 4l. Sluit met een hv in het eerste stk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 24 stk en 12 4l-lbg

Front = voorkant, Back = achterkant
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Toer 9 (Kleur B)
Hecht aan met een begin 2RstV-stk-sam rond de eerste 2 st-n van een willekeurig blaadje van Toer 7 (met andere
woorden, rond het 2RstV-stk-sam en het eerste RstV-stk). 2RstV-stk-sam rond de laatste 2 st-n van het blaadje. 4l. (2
keer een 2RstV-stk-sam in het volgende blaadje van Toer 7, 4l) 11 keer. Sluit met een hv in de eerste 2RstV-stk-sam.
Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 24 RstV-stk en 12 4l-lbgs
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Toer 10 (Kleur A)
Hecht aan met een begin stk tussen 2 willekeurige stk-jes van Toer 8, werk OVER de 4l-lbg van Toer 9. Haak 4stk in
dezelfde ruimte. (2l en haak 5stk tussen de volgende 2 stk-jes van Toer 8) 11 keer. 2l. Sluit met een hv in het eerste
stk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 60 stk en 12 2l-lbgs

Front = voorkant, Back = achterkant

Toer 11 (Kleur B)
Hecht aan met 2RstV-stk-sam rond de overgebleven 2 st-n van een willekeurig blaadje van Toer 9. (6l en 2RstV-stksam rond de 2 st-n van het volgende blaadje van Toer 9) 11 keer. 6l. Sluit met een hv in de eerste 2RstV-stk-sam.
Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 12 2RstV-stk-sam en 12 6-lbgs
Aan het eind van deze Toer zal de bloem erg bollen. (zie ook de notities aan het begin van het patroon). Dit zal
minder worden maar het gaat niet helemaal weg. De uiteindelijke bloem zal een beetje boven het oppervlak van het
vierkant uitsteken.
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Toer 12 (Kleur A)
In deze toer werk je VOOR de 6l-lbg van Toer 11.
Hecht aan met een begin hstk in het eerste stk van een willekeurige 5-stk-groep van Toer 10. Hstk in dezelfde st. V in
de volgende 3 st-n. Haak 2hstk in de volgende st, wat het laatste stk van de 5-stk-groep zal zijn {Foto 1}. RstV-3dstk
in het stk-je van Toer 8 links van het volgende blaadje. (rechts, als je linkshandig bent) – zie Foto’s 2 en 3. RstV-3dstk
in het stk van Toer 8 rechts van hetzelfde blaadje. (links, als je linkshandig bent) - zie Foto’s 4 en 5. Je bent eigenlijk
dubbel aan het haken en je zult je werk moeten vouwen/draaien om het makkelijker te maken in die steek te haken.
*Maak 2hstk in het eerste stk van de volgende 5-stk-groep van Toer 10. V in de volgende 3 st-n. Haak 2hstk in de
volgende st. RstV-3dstk in het stokje van Toer 8 , links van het volgende blaadje (rechts, als je linkshandig bent).
RstV-3dstk in het stokje van Toer 8 , rechts van hetzelfde blaadje (links, als je linkshandig bent).* Herhaal * * nog 10
keer. Sluit met een hv in het eerste hstk.
Stekenaantal: 108 st-n {36 v, 48 hstk en 24 RstV-3dstk}
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Toer 13 (Kleur A)
1l en v in dezelfde st als de hv, dit is het hstk is na de 2 RstV-3dstk. V in de volgende 2 st-n. (Haak 2v in de volgende
st, dit is de middelste v van de 3 v-en van de vorige toer. Markeer de 2e v als je moeite gaat hebben deze steek terug
te vinden in de volgende toer. V in de volgende 8 steken) 11 keer. Haak 2v in de volgende steek. V in de laatste 5
st-n. Sluit met een hv in de 1e v.
Stekenaantal: 120 v
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Toer 14 (Kleur A)
1l en v in dezelfde steek als de hv. V in de volgende 4 st-n. Je hebt nu 5 v.
*Hstk in de volgende st. Stk in de volgende 2 st-n. Dstk in de volgende 2 st-n. 4l, sla de volgende 4 st-n over en een
hv in de volgende st, dit is de 2e (gemarkeerde) v van de meerdering van de vorige toer. 13l en hv in dezelfde steek
om een lus te vormen. 4l en sla de volgende 4 st-n over. Dstk in de volgende 2 st-n. Stk in de volgende 2 st-n. Hstk in
de volgende st. V in de volgende 11 st-n. De eerste en laatste v moeten in de 2e (gemarkeerde) v van de meerdering
van de vorige toer vallen.*
Herhaal * * nog 3 keer, sla de laatste 5 v van de laatste herhaling over (deze heb je al aan het begin van de toer
gemaakt). Sluit met een hv in de 1e v. Hecht af en stop de draden weg.
Kijk even naar je werk voordat je verder gaat. De bloemen, gevormd door de 4l-lbg en de 13l-lussen zijn je hoeken.
Elk van deze valt tussen 2 blaadjes. Als ze dat niet doen, moet je kijken waar je verkeerd bent gegaan.
Stekenaantal: 84 st-n {44 v, 8 hstk, 16 stk, 16 dstk, 8 4l-lbg en 4 13l-lbg}
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Toer 15 (Kleur A)
Hecht aan met een begin hstk in een willekeurige 13l-lbg. Probeer deze steek zo dicht mogelijk in het midden van de
13-lbg te maken. In dezelfde 13l-lbg: (3v, 2l, 3v, hstk). Dit is je eerste hoek. Schuif deze steken op zodat ze in het
midden van de 13-lbg zitten. Je kunt dit later bijwerken als het nu een beetje oneerlijk verdeeld lijkt.
*3l. V in elk van de volgende 21 st-n. 3l. In de volgende 13l-lbg: (hstk, 3v, 2l, 3v, hstk).* Herhaal * * nog 3 keer, sla de
laatste hoek over bij de laatste herhaling. Sluit met een hv in het 1e hstk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal:



Totaal: 116 st-n {8 hstk, 108 v, 8 3l-lbg en 4 2l-lbg}
Per zijde: 29 st-n {2 hstk, 27 v en 2 3-lbg}
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Toer 16 (Kleur B)
Hecht aan met een begin v in een 2l-lbg in één van de hoeken. (2l, v) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste hoek.
*v in de volgende 4 st-n. 3v in de volgende 3l-lbg. V in de volgende 21 st-n. Haak 3v in de volgende 3l-lbg. V in de
laatste 4 st-n. Sla niet per ongeluk het hstk meteen na de 3l-lbg over. In de volgende 2-lbg: (v, 2l, v).* Herhaal * * nog
3 keer, sla de laatste hoek over bij de laatste herhaling. Sluit met een hv in de 1e v.
Stekenaantal: 148 v en 4 2l-lbg {37 v per zijde}
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Toer 17 (Kleur B)
Hv in de 2l-lbg in de hoek. 4l (telt als hstk en 2l). Hstk in dezelfde ruimte. Dit is je eerste hoek.
*Sla de eerste (verborgen) steek over. Hstk in elk van de overige 36 st-n. (Hstk, 2l, hstk) in de volgende 2l-lbg in de
hoek.* Herhaal * * nog 3 keer, sla de laatste hoek bij de laatste herhaling over. Sluit met een hv in de 2e l van de
eerste 4l. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 152 hstk en 4 2l-lbg in de hoek {38 hstk per zijde}

@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved. http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-dream-patternpart-1/. Het is vertaald door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.

Charlotte {Groot gehaakt vierkant Deel 1} – Look At What I Made

Toer 18 (Kleur A)
Hecht aan met een begin hstk in een 2l-lbg in één van de hoeken. (Hstk, 2l, 2 hstk) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste
hoek.
*RstA-stk in elk van de 38 steken langs deze zijde. (2hstk, 2l, 2hstk) in de volgende 2l-lbg.* Herhaal * * nog 3 keer, sla
de laatste hoek bij de laatste herhaling over. Sluit met een hv in het 1e hstk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal:



Totaal: 168 st-n en 4 2l-lbg in de hoek {16 hstk en 152 RstA-stk}
Per Zijde: 42 st-n per zijde {4 hstk en 38 RstA-stk}
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En hier heb je haar, het centrale middelste vierkant is klaar! Denk eraan om volgende week weer te kijken als je dit
vierkant wilt laten groeien.
Als je op de hoogte wilt blijven, vergeet dan niet om je in te schrijven voor mijn Wekelijkse Nieuwsbrief. Je kunt ook
mijn Facebook pagina liken of mij volgen op Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, of Instagram.
Heerlijk haken!
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