Sophie’s Dream
© Dedri Uys and Jenny Lowman 2018. All Rights Reserved. Vertaald door Dianne Baan van Haakdingen.nl.

“It tells a story of a little girl. A little chiddler with her whole life ahead of her. With a fambly of
her own. Little chiddlers of her own, too, someday. There will be great successfuls and funnies
ahead for her, and… truth to tell, just a dribble of despair. Times’ll be hard, times is be soft.
Adventures will come and go. But in the end… she remembers the good deeds.”
(dit is een passage uit de Engelse versie van de Grote Vriendelijke Reus en zal ik niet vertalen)
– Sophie’s Dream, GVR, Roald Dahl

Deze deken is gemaakt door mijn dierbare vriendin Jenny en bestaat uit 12 vierkanten Sophie’s Garden, gehaakt met
4 verschillende tinten verloopgaren, Scheepjes Whirl. Heel veel kleurenpracht maar zonder al het werk van
kleurwissels! Gekaderd met een simpele popcorn rand, door het kleurgebruikt geeft het rust aan de vierkanten maar
haalt het tegelijkertijd de kleuren op.
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Materialen
•

Haaknaalden
• 2,75mm haaknaald (Delen 1 – 3 van Sophie’s Universe)
• 3mm haaknaald (Deel 4 van Sophie’s Universe en Rand)
• 3,25 mm haaknaald (Alleen voor het aan elkaar haken)

•

Garen
• Scheepjes Whirl (60% katoen/40% acryl), 215–225g/1000m
• Hoofd Kleur 1 (HK1) – 1 bol Red Velvet Sunrise (764)
• Hoofd Kleur 2 (HK2) – 1 bol Rosewater Cocktail (776)
• Hoofd Kleur 3 (HK3) – 1 bol Key Lime Pi (780)
• Hoofd Kleur 4 (HK4) – 1 bol Blackberry Mint Chip (769)
• Scheepjes Whirlette (60%katoen/40%acry),100g/455m
• Rand Kleur 1 (RK1) – 2 bollen Blueberry (854)
• Rand Kleur 2 (RK2) – 1 bol Mango (853)

Afkortingen
Let op: Dit is een ingekorte lijst met afkortingen. Het bevat ALLEEN de afkortingen die nodig zijn voor de uitbreiding,
het aan elkaar haken en de rand rondom Sophie’s Gardens. De 4 delen van de Gardens bevatten ieder hun eigen lijst
met afkortingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l - Losse
stk – Stokje
RV – Reliëf voor (wordt uitgelegd in het patroon)
hstk – Half stokje
v – Vaste
hv – Halve vaste
lbg/lbg-en – Lossenboog/Lossenbogen
st/stn – Steek/Steken
GK - goede kant(en)

Interpunctie/leestekens
•
•
•

* Een asterisk/sterretje geeft een patroonherhaling aan. Volg alle instructies tussen de sterretjes zo vaak
herhalen als aangegeven staat. Dit is een hoog herhalinsniveau en bevat meerdere instructies.
Vierkante haakjes [] geeft herhaling aan. Volg de instructies tussen de vierkante haakjes zo vaak
herhalen als aangegeven staat. Dit is een lager herhalingsniveau.
Haakjes () worden gebruikt om een groep steken aan te duiden die in dezelfde st of lbg worden gehaakt.

Speciale steken
•

Begin st-n - Begin steken zijn precies hetzelfde als de reguliere steken, alleen worden ze gemaakt “in de
lucht”, zonder vast te zitten aan de voorgaande steek. Begin met een slipknoop op je naald en maak de
steek zoals normaal.

Stekenverhouding
•
•
•

Aan het einde van deel 1 zou je motief 9 cm moeten zijn
Aan het einde van deel 3 zou je motief 26 cm moeten zijn
Iedere afgewerkte ‘Garden’ zou 32cm moeten zijn.

Let er alstjeblieft op dat je dit checkt, anders heb je garen tekort. Het is een goed idee om één vierkant af te maken en
deze te wegen voordat je verder gaat. (zie Het haken van de Gardens hieronder).

Afmeting
106cm x 142cm
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Instructies
Sophie’s Garden
Sophie’s Garden is het vierkant waarvoor je de delen 1 tot en met 4 van Sophie’s Universe nodig hebt (de linkjes naar
de NL vertalingen staan hieronder). Je haakt 12 ‘Gardens’, 3 van iedere Hoofdkleur (zoals hieronder aan staat
gegeven). Van ieder deel zijn stap-voor-stap foto instucties en er zijn ook gedetailleerde video’s beschikbaar.

Patroon/Foto Instructies
Gebruik een haaknaald 2,75mm (of een andere maat om de juiste stekenverhouding te krijgen), haak de delen 1 tot
en met 3 van Sophie's Universe voor iedere Garden (zie Het haken van de Gardens hieronder voor de kleurverlopen):
•
•
•

Sophie’s Universe Deel 1: http://www.didee.nl/haakdingen/SophiesUniverseCAL/Nederlandse_vertaling_Sophies_Universe_CAL_wk1_deel1.pdf
Sophie’s Universe Deel 2: http://www.didee.nl/haakdingen/SophiesUniverseCAL/Nederlandse_vertaling_Sophies_Universe_CAL_wk1_deel2.pdf
Sophie’s Universe Deel 3: http://www.didee.nl/haakdingen/SophiesUniverseCAL/Sophies_Universe_CAL_deel3.pdf

Wissel naar een haaknaald van 3mm, volg deel 4 van Sophie's Universe:
• Sophie’s Universe Deel 4 *Haak niet de optionele bloemen*: http://www.didee.nl/haakdingen/SophiesUniverseCAL/Sophies_Universe_CAL_deel4.pdf

De Gardens maken
Iedere complete Garden weegt tussen de 68 gr en 72 gr. Als jouw Gardens zwaarder zijn heb je niet genoeg garen
om er 3 uit één bol te halen.
Gardens A tot C

Met HK1 haak vanuit de binnenkant naar de buitenkant van je bol, haak 3 vierkanten, label ze A, B, en C in de
volgorde dat je ze gemaakt hebt.

Gardens D tot F

Met HK2 haak vanuit de binnenkant naar de buitenkant van je bol, haak 3 vierkanten, label ze D, E en F in de
volgorde dat je ze gemaakt hebt.
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Gardens G tot I

Met HK3 haak vanuit de binnenkant naar de buitenkant van je bol, haak 3 vierkanten, label ze G, H, en I in de
volgorde dat je ze gemaakt hebt.

Gardens J tot L

Met HK4 haak vanaf de buitenkant naar de binnenkant van je bol, haak 3 vierkanten, label ze J, K, en L in de volgorde
dat je ze gemaakt hebt.

Extra afwerk toer
Als je alle 12 Gardens af hebt, haak je een extra toer rondom iedere Garden, hiervoor gebruik je de Whirlette RK1. Dit
zorgt ervoor dat je straks een mooie afwerking hebt met het aan elkaar zetten. Het gerbuik van een donkere kleur als
deze helpt om de felheid van de kleuren te verminderen (speciaal bij de Key Lime Pi!)
Extra toer 37 (RK1)

Hecht RK1 aan met een begin stokje om de lbg2l in één van de hoeken. (Stk, 2l, 2stk) om
dezelfde lbg-2l. Dit is je eerste hoek.
*Stk in alle 84 stn van deze zijkant. Vergeet
hierbij niet de eerste (verstopte) st (2stk,2l,
2stk) in de volgende lbg-2l.* Herhaal * tot *
nog 3 keer, sla bij de laatste herhaling de laatse
hoek over. Hecht af in het eerste stk met een
hv. Afhechten en draad wegwerken.
Steken aantal: 88 stk per kant
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De Keuze maken voor je Indeling
Als alle 12 vierkanten af zijn, moet je ze aan elkaar gaan zetten. Ik laat je zien hoe wij onze indeling gemaakt hebben
maar het staat je vrij om de kleuren te wisselen. Als je besluit kleuren te wisselen, probeer dan niet teveel lichte of
donkere vlakken naast elkaar te plaatsen zodat ze niet uit verhouding raken.

De vierkanten aan elkaar zetten
Wanneer je tevreden bent over je indeling, ga je deze aan
elkaar zetten. Hiervoor gebruik je de (v, 1l, sla 1 st over)
methode, die ik van mijn oma heb geleerd. Het zordt voor
een platte naad aan de voorkant van je werk, die eruit ziet
als kleine steekjes. Aan de achterkant zal de naad verdikt zijn
(maar niet zoveel als waneer je een v in iedere st haakt).
Deze naad is redelijk elastisch wanneer je de L niet te strak
haakt.
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De start van het diagonaal vastzetten

Haak met een haaknaald 3,25mm (of een andere maat om de juiste stekenverhouding te krijgen) en RK1.
Stap 1
Om ze diagonaal te bevestigen met de (v, 1l, sla 1v over) methode, begin je met het vierkant rechtsonder (linksonder
als je linkshandig bent). Je bevestigt dan eerst het vierkant die daar boven zit, gevolgd door het vierkant dat er
direct naast. Zie ook de foto van de indeling hieronder.
Klap het vierkant dat boven het vierkant rechtsonder komt om met de GK op elkaar. Met RK1 garen en een
schuifknoop op je haaknaald begin je in de ruimte in de hoek, haak een v door lbg van beide lagen. 1l. Steek de naald
in de eerste st van het bovenste vierkant. Steek de naald in de tweede st van het onderste vierkant. Haak een v door
beide lagen. *1l, sla de volgende st van beide lagen over, en een v door de volgende st van beide lagen*
Herhaal * * totdat je bij de volgende hoek bent. De laatste v voor de hoek zit in de één na laatste v van de bovenste
laag en in de laatste v van de onderste laag. Door de lbg in de hoek: (v, 1l) door beide lagen.
Stap 2
Vouw de vierkanten weer open. Nu
het vierkant boven het vierkant in de
hoek vastzit, moet je het volgende
vierkant die er naast zit vastmaken,
klap ook dit vierkant met de GK op
de GK van het vierkant rechtsonder.
Steek je haaknaald door de lbg in de
hoek van het bovenste vierkant en
door de lbg van het onderste
vierkant. Haak een v door beide
lagen en 1l. Haak een v in de eerste
st van het bovenste vierkant en door
de tweede st van het onderste
vierkant (zoals hiervoor). *1l, sla de
volgende st van beide lagen over, en
een v door de volgende st van beide
lagen*
Herhaal * * totdat je bij de volgende
hoek bent. (v, 1l) in de lbg van de
hoek. Afhechten en trek de l strak
aan zodat deze een klein knoopje
wordt. Vouw de vierkanten weer
open. Je hebt nu 3 vierkanten aan
elkaar zitten: 2 aan de onderkant en
1 op de bovenste rij. Ze lijken nu op
een trappetje. Zie nummers 1-3 in de
afbeelding hiernaast.
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Je gaat nu verder met het toevoegen van diagonale lijnen.
De volgende ‘diagonale lijn’ toevoegen

Leg het volgende vierkant boven het bovenste vierkant aan je rechterhand (links als je linkshandig bent). Leg een
vierkant in de ruimte tegen het punt waar de vorige 3 vierkanten bij elkaar komen. Leg een vierkant naast het
vierkant links onderaan. (rechts onderaan,als je linkshandig bent). Zie ook nummers 4-6 van de foto hierboven.
Begin rechts (links, als je linkshandig bent), bevestig de eerste 2 vierkanten van de diagonale lijn zoals eerder. Nu
kom je bij de ‘binnenhoek’ waar de eerste 3 vierkanten bij elkaar komen . Vouw je vierkanten open en vouw dan de
bovenste 3 vierkanten (2, 4, en 5 in de afbeelding) over de onderste 2 vierkanten zodat je de andere kant van het
vierkant kunt vasthaken.
Voordat je de andere kant van het vierkant vast kunt haken, moet je het werk verankeren in de ‘binnen hoek’ waar
de eerste 3 vierkanten samen komen. Dit doe je door een hv in de 1l ruimte, die is ontstaan toen je de eerste 3
vierkanten vast haakte, te haken . Als je de hv hebt gehaakt 1l. Dit is de hoek.
Steek de haaknaald in de hoek van de vierkanten (door beide lagen zoals hiervoor) en haak een v. Ga verder met de
(v, 1l, sla 1 over) naad zoals hiervoor, totdat je alledrie de vierkanten hebt bevestigd. Als je de laatste kant vast hebt
gehaakt hecht je af zoals hiervoor.
De volgende diagonaal ‘lijnen’ toevoegen

Ga door met het toevoegen van vierkanten op de diagonale manier, doe dit stapsgewijs. Je begint altijd rechts
bovenaan (links bovenaan als je linkshandig bent)en je eindigt links onderaan (rechts onderaan als je linkshandig
bent). Als je 3 vierkanten aan de onderkant hebt, dan stop je met het toevoegen van het vierkant links onderaan de
diagonaale lijn (onderaan rechts als je linkshandig bent), zodat je een rechte kant krijgt. Als je deken 4 vierkanten
lang is dan stop je met het aanleggen van vierkanten in de rechter boven hoek van iedere diagonale lijn (bovenaan
links als je linkshandig bent). Doorgaan totdat je alle vierkanten hebt bevestigd.

De rand toevoegen
Als je de vierkanten aan elkaar hebt gezet, kun je de rand gaan toevoegen. De Popcorns in deze rand zijn gecreëerd
in 2 toeren. In toer 2, haak je groepjes van 5stk. In toer 3, vorm je deze groepjes van 5stk om, met een reliëfsteek,
tot een popcornsteek.
Pak nu weer je 3mm haaknaald!

Rand toer 1 (RK1)
Bij het haken van de eerste toer van de rand, worden de lbg-2l van ieder vierkant (langs de zijkanten van de deken)
als een st gezien en daar zal dus in gehaakt worden. Alleen de lbg-2l in de 4 hoeken van de deken zullen worden
benoemd als lbg-2l.
Hecht RK1 aan met een staand stokje in de lbg-2l in één van de hoeken van een lange kant. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde
lbg-2l. Dit is de eerste hoek.
*Hstk in iedere st, denk eraan dat de lbg-2l langs deze rand tellen als een st en daarin moet ook gehaakt worden.
(2stk,2l, 2stk) in de volgende lbg-2l in de hoek*. Herhaal * tot * nog 3 keer, sla bij de laatste herhaling de laatse hoek
over. Hecht af in het eerste stk met een hv. Afhechten en draad wegwerken.
Steken aantal:
•
•

Lange kanten: 358 hstk en 4 stk
Korte kanten: 268 hstk and 4 stk
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Rand toer 2 (RK2)
Hecht RK2 aan met een staand stokje in de lbg-2l in één van de hoeken van een lange kant. (Stk, 2l, 2stk) in dezelfde
lbg-2l. Dit is de eerste hoek.
*[2L, sla de volgende 2 st-n over, haak 5 stk in de volgende st] totdat je 2st-n over hebt. 2L en sla de laatste 2 st-n
over. (2stk, 2l, 2stk) in de volgende lbg-2l*. Herhaal * tot * nog 3 keer, sla bij de laatste herhaling de laatse hoek
over. Hecht af in het eerste stk met een hv. Afhechten en draad wegwerken.
Steken aantal:
•
•

Lange kanten: 120 groepjes van 5stk en 121 lbg-2l (zonder de lbg in de hoek)
Korte kanten: 90 groepjes van 5stk en 91 lbg-2l (zonder de lbg in de hoek)

Rand toer 3 (RK1)
Om een RVhstk te maken om een groepje van 5stk, garen over de naald en steek je haaknaald van voor naar achter
in de ruimte van de lbg-2l voor het groepje van 5stk. Steek je haaknaald van achter naar voren door de volgende lbg2l, de 5 stk liggen nu bovenop je haaknaald.Haak je hstk af zoals je dat normaal ook doet, zorg ervoor dat de draad
boven de 5stk ligt en niet ervoor. Dit houdt de 5stk samen en vormt een mooie popcorn. Als je meer hulp nodig hebt
dan kun je hier een foto-instructie vinden: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochettutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
Hecht RK1 aan met een staand half stokje in de lbg-2l in
één van de hoeken van een lange kant. (Hstk, 2l, 2hstk)
in dezelfde lbg-2l. Dit is de eerste hoek.
*Hstk in de eerste 2 st en 2hstk om de eerste lbg-2l.
[Haak een RVhstk rondom het volgende groepje van 5stk,
haak 2hstk om de volgende lbg-2l] totdat je in iedere lbg2l hebt gehaakt. Hstk in de laatste 2 st. (2hstk, 2l, 2hstk)
in de vlg lbg-2l in de hoek*. Herhaal * tot * nog 3 keer, sla
bij de laatste herhaling de laatse hoek over. Hecht af in
het eerste hstk met een hv. Afhechten en draad
wegwerken.
Steken aantal:
•
•

Lange kanten: 370 hstk
Korte kanten: 280 hstk

Yay!! Je hebt hem af (snel vooruit voor een paar weken of maanden)! Geef jezelf een schouderklopje namens mij en
neem een lekker drankje om het te vieren!
Hartelijk dank dat je ervoor hebt gekozen om deze deken te maken. Wanneer je je foto’s van dit project deelt
gebruik dan alstjeblieft #sophiesdreamblanket zodat we allemaal kunnen Oh-en! en Ah-en!
Wanneer je vragen of feedback hebt, kun je ons hier vinden:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram (Dedri): http://instagram.com/barbertondaisy
Instagram (Jenny): http://instagram.com/jennybugs66
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
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