Charlotte {Groot gehaakt vierkant deel 3}
Welkom bij deel 3 van Charlotte, mijn nieuwe grote vierkant. Aan het einde van dit deel heb je een prachtig GROOT
vierkant, die je op allerlei manieren kunt gebruiken. Ja, ik zal dit vierkant nog verder laten groeien, daar ben ik al
mee aan het werk, maar voor nu is dit alles.

Vandaag voegen we een rand toe aan het kleine vierkant van deel 1 en aan de driehoeken van deel 2.
Als je nog geen idee hebt wat de Charlotte is, klik dan hier voor de onthulling en hier voor deel 1, (waarin je alle
informatie vindt over materialen, afmetingen en stekenverhouding).
Voor onderbegin foto instructies heb ik Scheepjes Sunkissed gebruikt in de kleuren 04, 06 en 16. Let op dat de foto’s
er alleen zijn om je te laten zien hoe de rijen worden gemaakt en niet om je de kleuren te laten zien die ik in het
geschreven patroon heb gebruikt.
@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved
Vertaald door Dianne Baan van Haakdingen.nl
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Afkortingen








L = losse
Stk = stokje
RstA = reliëfsteek achter, (steek je haaknaald van achter naar voor rond de steel van de aangegeven steek en
haak de steek normaal af)
Hstk = half stokje
GK = goede kant
Hv = halve vaste
St / st-n = st / st-n

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 st-n aan die in dezelfde st/ruimte worden gehaakt.

Speciale steken
2stk-sam - Draad om naald en st je naald in de aangegeven st. Draad om naald en haal een lus op. Draad om naald
en haal door 2 lussen. Draad om naald en st je naald in de volgende st. Draad om naald en haal een lus op. Draad om
naald en haal door 2 lussen. Draad om naald en haal door alle 3 lussen op je naald.
Begin st-n - Begin st-n zijn precies hetzelfde als de reguliere st-n, alleen worden ze gemaakt “in de ruimte”, zonder
vast te zitten aan de voorgaande st. Begin met een slipknoop op je naald en maak de st zoals normaal. Hier vind je
instructies voor een begin stokje en een begin vaste zodat je kunt beginnen.
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Charlotte deel 3, rand
Toer 29 (Kleur C)
Met de GK naar je toe hecht je aan met een begin v in een willekeurige 2l-lbg. (2l, v) in dezelfde ruimte. Dit is je
eerste hoek.
*V in de 1e 3 st-n. V tussen de 5dstk-bobbel en de bovenkant van toer 27 van de driehoek. Haak 3v in de zijkant van
elke van de volgende 8 toeren. Haak 2hstk in de zijkant van de cluster. Hstk in de st die het laatste been van de
cluster bevat. Haak 2 hstk in de volgende 2l-lbg van toer 18.
2hstk in de zijkant van de volgende cluster. Haak 3v in de zijkant van elk van de volgende 8 toeren. Sla de hv over. V
in de laatste 3 st-n. (v, 2l, v) 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 1e v. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal per zijde: 64 steken per zijde {57 v en 7 hstk, zonder de 2l-lbg in de hoek}

Voor toer 29 is een andere kleur gebruikt om de steken beter te laten zien. Ik stel wel voor om deze toer in dezelfde kleur als de driehoeken te doen!
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Toer 30 (Kleur B)
Hecht aan met een begin stk in een willekeurige 2l-lbg in de hoek. (stk, 2l, 2 stk) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste
hoek.
*Stk in elk van de 64 st-n langs deze zijde. (2 stk, 2l, 2 stk) 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 het 1e stk. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 272 stk en 4 2l-lbg in de hoek {68 stk per zijde}
Op dit punt zou je vierkant 32 cm moeten zijn.
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Toer 31 (Kleur A)
Hecht aan met een begin hst in een willekeurige 2l-lbg in de hoek. (2l, hstk) in dezelfde ruimte. Dit is je eerste hoek.
*RstA-stk in elk van de 68 st-n langs deze zijde. (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 het 1e stk.
Stekenaantal: 280 steken en 4 2l-lng in de hoek {68 stk en 2 hstk per zijde}
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Toer 32 (Kleur A)
Hv in de volgende 2l-lbg in de hoek. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde 2l-lbg in de hoek. Dit is je eerste
hoek.
*Sla de 1e (verstopte) st over. Stk in de volgende 2 st-n. (3l, sla de volgende 2 st- over en hv in de volgende st. 8l, hv
in dezelfde st zodat je een 8-lossenlus vormt. 3l en sla de volgende 2 st-n over. Stk in de volgende 5 st-n) 6 keer. Al
deze herhalingen gaan over 10 steken.
3l, sla de volgende 2 st- over en hv in de volgende st. 8l, hv in dezelfde st zodat je een 8-lossenlus vormt. 3l en sla de
volgende 2 st-n over. Stk in de laatste 2 st-n. (2 stk, 2l, 2 stk) 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 bovenkant van de eerste 3l.
Stekenaantal per zijde: 38 stk, 7 8l-lbg en 14 2l-lbgs - zonder de 2l-lbg in de hoeken.
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Toer 33 (Kleur A)
Hv in de volgende st en in de volgende 2l-lbg in de hoek. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2l-lbg in de
hoek. Dit is je eerste hoek.
*Stk in de 1e 4 st-n. (5l, sla de 2 3l-lbg en de 8-lossenlus over, stk in de volgende 5 stk-jes) 6 keer. 5l, sla de 2 3l-lbg
en de 8-lossenlus over, stk in de laatste 4 stk-jes. (2 stk, 2l, 2 stk) 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 bovenkant van de eerste 3l.
Stekenaantal per zijde: 42 stk en 7 5l-lbg - zonder de 2l-lbg in de hoeken.
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Toer 34 (Kleur A)
Hv in de volgende st en in de volgende 2l-lbg in de hoek. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2l-lbg in de
hoek. Dit is je eerste hoek.
*Stk in de 1e st. (3l, sla de volgende 2 st-n over en hv in de volgende st. 8l, hv in dezelfde st zodat je een 8-lossenlus
maakt. 3l en sla de volgende 2 st-n over {Foto 1}. Stk in de volgende 5l-lbg. 2stk-sam in dezelfde 5l-lbg {Foto 2}. Zet
de 8-lossenlus van toer 32 vast door het haken van een stk in de 8-lossenlus en de 5l-lbg {Foto 3}. 2stk-sam in
dezelfde 5l-lbg. Stk in dezelfde 5l-lbg {Foto 4}.) 7 keer.
3l , sla de volgende 2 st-n over en hv in de volgende st. 8l, hv in dezelfde steek zodat je een 8-lossenlus maakt. 3l en
sla de volgende 2 st-n over. Stk in de laatste steek. (2 stk, 2l, 2 stk) 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 bovenkant van de eerste 3l.
Stekenaantal per zijde: 41 stk, 8 8l-lbg en 16 3l-lbg - zonder de 2l-lbg in de hoeken.
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Toer 35 (Kleur A)
Hv in de volgende st en in de volgende 2l-lbg in de hoek. 3l (telt als je 1e stk). (Stk, 2l, 2 stk) in dezelfde 2l-lbg in de
hoek. Dit is je eerste hoek.
*Stk in de 1e 3 st-n. (5l, sla de 2 3l-lbg en de 8-lossenlus over, en stk in de volgende 5 stk-jes) 7 keer. 5l, sla de 2 3l-lbg
en de 8-lossenlus over en stk in de volgende 3 stk-jes. (2 stk, 2l, 2 stk) 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 bovenkant van de eerste 3l.
Stekenaantal per zijde: 45 stk en 8 5l-lbg per zijde - zonder de 2l-lbg in de hoeken.
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Toer 36 (Kleur A)
Hv in de volgende st en in de volgende 2l-lbg in de hoek. (1l, v, 2l, v) in dezelfde 2l-lbg in de hoek. Dit is je eerste
hoek.
*Sla de 1e (verstopte) st over. V in de volgende 4 st-n. (Haak 2v in de volgende 5l-lbg. Zet de 8-lossenlus van toer 34
vast door het haken van een v in de 8-lossenlus en de 5l-lbg. 2v in dezelfde 5l-lbg. V in de volgende 5 steken) 7 keer.
Haak 2v in de laatste 5l-lbg. Zet de 8-lossenlus van toer 34 vast door het haken van een v in de 8-lossenlus en de 5llbg. 2v in dezelfde 5-l-lbg. V in de laatste 5 st-n. (V, 2l, v) 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 1e v. Hecht af en stop de draden weg.
Stekenaantal: 344 v en 4 2l-lbg in de hoek {86 v per zijde}
De afmeting van je vierkant zou nu 42 cm moeten zijn. MAAR het is belangrijk om te weten dat een meerderheid van
de mensen die dit vierkant hebben gehaakt voor het 67 blankets project grotere vierkanten hadden.

@Dedri Uys & Jenny Lowman 2016. All Rights Reserved. http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-dream-patternpart-3/. Het is vertaald door Dianne van Haakdingen.nl met toestemming van de ontwerpster.

Charlotte {Groot gehaakt vierkant Deel 3} – Look At What I Made

Dit is het voor nu. Ik hoop dat je het leuk vond om je eigen Charlotte te maken en ik zou het erg leuk vinden dat je
foto’s met mij wilt delen van het complete vierkant via sociale media of op één van de andere manieren zoals
hieronder staat.

Scheepjes Softfun Aquarel

Scheepjes Sunkissed

Scheepjes Stone Washed

Bedankt voor jullie aanhoudende aanmoedigingen en enthousiasme. Dat doet mij erg goed!
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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