Ubuntu
Scheepjes CAL 2018
Week 1: Ruit Deel 1

"Ubuntu: Ik ben, omdat wij zijn."
Het vertrouwen in dat we gevormd worden door medeleven en vriendelijkheid naar anderen toe.
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Week 1: Ruit Deel 1
Als je hulp nodig hebt met steken, dan kan je extra uitleg en foto tutorials hier vinden: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
Esther van It’s all in a Nutshell heeft video tutorials gemaakt voor de Ubuntu CAL. Je kan de video’s op haar Youtube
kanaal vinden:
Rechtshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=LUHj8ct00F4
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=jRRJRjm4p0k

Patroon
Haak 6 ruiten, elk in een andere Contrastkleur (CK)
en met Haaknaald A. De ruiten kunnen in het
midden een klein beetje bobbelen, maar dit trekt
weer weg wanneer we alle (halve) ruiten aan
elkaar gaan haken en de rand er omheen maken.
De eerste hoek van de ruiten is een gedeeltelijke
hoek; je haakt de rest van de hoek stn aan het
eind van de toer. Op deze manier hoef je niet
zoveel halve vasten te haken!
Tenzij anders vermeld, begin je elke toer van de
Ruit met een hv in de 1l-hoekopen EN in de losse
zelf. Door dit te doen worden de hoeken rechter.
Echt waar, het zal er en stuk netter uit zien dan
wanneer je het niet op deze manier doet!

Toer 1 (CK)

Maak met Haaknaald A en CK een Magische Ring. In de Magische Ring: 5l (telt als dst + 1 l), dst, st, hst, 1l, hst, st,
dst, 1l, dst, st, hst, 1l, hst, st. Sluit met een hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 1 hst, 1 st en 1 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 2 (CK)

Hv in volg 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 2st) in dezelfde 1l-open. Dit is je eerste gedeeltelijke puntige hoek.
*De volg (verstopte) s oversl. (Hst, 1l, hst) in de volg s. De volg s oversl. (Hst, 1l, hst) in de volg 1l-hoekopen. Dit
is een niet-puntige hoek. De volg (verstopte) s oversl. (Hst, 1l, hst) in de volg s. De volg s oversl.*
(2st, dst, 1l, dst, 2st) in de volg 1l-open. Dit is je tweede puntige hoek.
Herhaal vanaf * tot *. Haak 2st in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met
een hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 3 hst, 2 st, 1 dst en 1 1l-open, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 3 (CK)

Hv in de 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 2st) in dezelfde 1l-open.
*St in de eerste 2 stn, de eerste van deze 2 zit verstopt. 2l, de volg 2 stn oversl, haak een Popcorn in de volg
1l-open. 2l, de volg 2 stn oversl, (st, 1l, st) in de volg 1l-open. 2l, de volg 2 stn oversl, haak een Popcorn in de
volg 1l-open. 2l en de volg 2 stn oversl, de eerste van deze 2 zit verstopt. St in de laatste 2 stn.*
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(2st, dst, 1l, dst, 2st) in de volg 1l-open.
Herhaal vanaf * tot *. Haak 2st in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met
een hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 5 st, 1 dst, 1 Popcorn en 2 2l-open, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 4 (CK)

Hv in de 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 2st) in dezelfde 1l-open.
*St in de eerste 5 stn, de eerste van deze 5 zit verstopt. 2l, de volg 2l-open oversl en haak een RstV rondom de
Popcorn. 2l, de volg 2l-open oversl en st in de volg s. (St, 1l, st) in de volg 1l-open. St in de volg (verstopte) s. 2l,
de volg 2l-open oversl en haak een RstV rondom de Popcorn. 2l, de volg 2l-open oversl en st in de volg 5 stn.*
(2st, dst, 1l, dst, 2st) in de volg 1l-open.
Herhaal vanaf * tot *. Haak 2st in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met
een hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 9 st, 1 dst, 1 RstV en 2 2l-open, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 5 (CK)

Hv in de 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 1l, st) in dezelfde 1l-open.
*St in de eerste (verstopte) s. RstV rondom de volg s, st in de volg 2 stn. RstV rondom de volg s, st in de volg 3
stn. De 2l-open oversl. (3-st Bobbel, 4l, 3-st Bobbel) in het volg st. De 2l-open oversl en st in de volg 2 stn. (St,
1l, st) in de volg 1l-open. St in de volg 2 stn. De 2l-open oversl. (3-st Bobbel, 4l, 3-st Bobbel) in het volg st. De
2l-open oversl. St in de volg 3 stn. RstV rondom de volg s en st in de volg 2 stn. RstV rondom de volg s en st in
de volg s, dit is het dst voor de 1l-open.*
(St, 1l, dst, 1l, dst, 1l, st) in de volg 1l-open.
Herhaal vanaf * tot *. (St, 1l) in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met een
hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 10 st, 1 dst, 2 RstV, 2 3-st Bobbels, 1 1l-open en 1 4l-open, middelste 1l-hoekopen niet
meegeteld

Toer 6 (CK)

Hv in de 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 1l, st) in dezelfde 1l-open.
*St in de eerste (verstopte) s. Haak een Popcorn in de 1l-open. De volg s (zit verstopt) oversl, en st in de volg 8
stn. St in de open tussen het laatste st en de eerste Bobbel. 4l, beide Bobbels en de 4l-open oversl, st in de
open tussen de volg Bobbel en het volg st. Het volg st (zit verstopt door de steek die je net gehaakt hebt) oversl, en
st in de laatste 2 stn voor de volg 1l-open.
(St, 1l, st) in de 1l-open.
De volg s oversl en st in de volg 2 stn. St in de open tussen het laatste st en de eerste Bobbel. 4l, beide
Bobbels en de 4l-open oversl, st in de open tussen de volg Bobbel en het volg st. Het volg st (zit verstopt door de
steek die je net gehaakt hebt) oversl, en st in de laatste 8 stn voor de volg 1l-open. Haak een Popcorn in de
1l-open. St in de volg s (zit verstopt).*
(St, 1l, dst, 1l, dst, 1l, st) in de volg 1l-open.
Herhaal vanaf * tot *. (St, 1l) in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met een
hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 15 st, 1 dst, 1 Popcorn, 1 1l-open en 1 4l-open, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld
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Toer 7 (CK)

Hv in de 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 1l, st) in dezelfde 1l-open.
*St in de eerste (verstopte) s. Haak een Popcorn in de 1l-open. De volg s (zit verstopt) oversl, en st in de volg 4
stn. Het tweede st valt in de Popcorn van de vorige toer. RddstV rondom het volg RstV van Toer 5, de volg s van
Toer 6 oversl, en st in de volg 2 stn. RddstV rondom de volg RstV van Toer 5, de volg s van Toer 6 oversl, en st
in de volg s. Er zijn voor de 4l-open 2 stn over.
Haak voor de 4l-open van Toer 6 langs, haak een Ddst Bobbel in de 4l-open van Toer 5. (4l, haak een Ddst
Bobbel in dezelfde 4l-open) 2x. De eerste 2 st na de 4l-open van Toer 6 oversl en st in de volg 2 stn.
(St, 1l, st) in de volg 1l-open.
St in de volg 2 stn, de eerste van deze 2 zit verstopt. De volg 2 stn oversl. Haak voor de 4l-open van Toer 6 langs,
haak een Ddst Bobbel in de 4l-open van Toer 5. (4l, haak een Ddst Bobbel in dezelfde 4l-open) 2x. De eerste 2
st na de 4l-open van Toer 6 oversl en st in de volg s.
RddstV rondom het volg RstV van Toer 5, de volg s van Toer 6 oversl, en st in de volg 2 stn. RddstV rondom het
volg RstV van Toer 5, de volg s van Toer 6 oversl, en st in de volg 4 stn. Het derde st valt in de Popcorn van de
vorige toer. De volg s oversl. Haak een Popcorn in de 1l-open en st in de volg (verstopte) s.*
(St, 1l, dst, 1l, dst, 1l, st) in de volg 1l-open.
Herhaal vanaf * tot *. (St, 1l) in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met een
hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 12 st, 1 dst, 2 RddstV, 1 Popcorn, 3 Ddst Bobbels, 1 1l-open en 2 4l-open, middelste
1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 8 (CK)

Hv in de 1l-open. Hv in de losse zelf. 5l (telt als dst + 1 l), (dst, 1l, st) in dezelfde 1l-open.
*St in de eerste (verstopte) s. Haak een Popcorn in de 1l-open. De volg s (zit verstopt) oversl, en st in de volg 11
stn. Het laatste st valt in het laatste st voor de Bloemblaadjes van Toer 7.
Haak achter de Bloemblaadjes langs, dst in de volg 2 stn van Toer 6. Haak nog steeds achter de Bloemblaadjes
en haak 5dst in de 4l-open van Toer 6 en dst in de volg 2 stn.
Begin in de eerste s na de Bloemblaadjes, st in de volg 3 st van Toer 7. (St, 1l, st) in de volg 1l-open. St in de
volg 3 stn, de eerste van deze 3 zit verstopt. Het laatste st valt in het laatste st voor de Bloemblaadjes van Toer 7.
Haak achter de Bloemblaadjes langs, dst in de volg 2 stn van Toer 6. Haak nog steeds achter de Bloemblaadjes
en haak 5dst in de 4l-open van Toer 6 van dst in de volg 2 stn.
Begin in de eerste s na de Bloemblaadjes, st in de volg 11 stn van Toer 7. Het tweede st valt in de RddstV van de
vorige toer en het tiende st valt in de Popcorn van de vorige toer. De volg s oversl. Haak een Popcorn in de 1l-open.
St in de volg (verstopte) s.*
(St, 1l, dst, 1l, dst, 1l, st) in de volg 1l-open.
Herhaal vanaf * tot *. (St, 1l) in de laatste 1l-open, de rest van de hoek stn had je hier al in gehaakt. Sluit met een
hv in de vierde l van de beg 5 l.
Stekenaantal per Kant: 17 st, 10 dst, 1 Popcorn en 1 1l-open, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld
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