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Scheepjes CAL 2018

Week 4:  Halve 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 4:  Halve Ruit Deel 1

begint de volgende toer met begin lossen.  Misschien vind je het handiger om in plaats van na het keren 
van je haakwerk het aangegeven aantal lossen voor het keren te haken.

Toer 1 (HK)
Maak met Haaknaald A en HK een Magische Ring.  In de Magische Ring:  5l (telt hier en verder als ddst), dst, 2st, 1l, 
2st, dst, ddst.  Trek de ring strak.  Hv in de open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt.  Keer.  

Stekenaantal per Kant:  2 st, 1 dst en 1 ddst, 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 2 (HK)
AK naar je toe:  5l, (dst, 2st) in dezelfde open.  Volg s oversl.  (St, 1l, st) in de volg s.  Volg s oversl.  (St, 1l, st) in de 
volg 1l-hoekopen.  Dit is je hoek.  Volg s oversl.  (St, 1l, st) in de volg s.  Volg s oversl.  (2st, dst, ddst) in open 
tussen de laatste s en de beg 5 l van de vorige toer.  Hv in de open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt. 
Keer.  
 
Stekenaantal per Kant:   5 st, 1 dst, 1 ddst en 1 1l-open, 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 3 (HK en CK1)
GK naar je toe:  5l, (dst, 2st) in dezelfde open.  St in de volg 4 stn.  Wissel naar CK1, haak een Popcorn in de 
volg 1l-open, haak OVER HK garen.  Wissel naar HK, 2l en de volg 2 stn oversl.  (St, 1l, st) in de volg 1l-hoekopen.  
Plaats een SM in de 1l-hoekopening en laat zitten tot je er in Toer 6 in haakt.  2l en de volg 2 stn oversl.  
Wissel naar CK1, haak een Popcorn in de volg 1l-open.  Haak NIET over HK garen.  Wissel naar HK, st in de volg 
4 stn.  (2st, dst, ddst) in de open tussen de laatste s en de beg 5 l van de vorige toer.  Hv in de open tussen de 
laatste 2 stn die je gehaakt hebt. Keer.
  
Stekenaantal per Kant:  7 st, 1 dst, 1 ddst, 1 Popcorn en 1 2l-open, 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 4 (HK)
AK naar je toe:  5l, (dst, 2st) in dezelfde open.  St in de volg 7 stn.  RstA rondom the Popcorn.  8l, alle stn tot aan 
de volg Popcorn oversl en haak een RstA rondom de Popcorn. St in de volg 7 stn. (2st, dst, ddst) in de open 
 

Als je hulp nodig hebt met steken, dan kan je extra uitleg en foto tutorials hier vinden:  http://www.lookatwhati-
made.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=13z2QXhVXMs
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=hk941iix2kQ

Patroon
Maak met de aangegeven kleuren en 
Haaknaald A 6 halve ruiten.  De ‘vlakke 
kant’ van de halve ruit zal niet echt 
helemaal vlak zijn, maar die wordt 
vanzelf vlak wanneer we de rand gaan 
haken.  
Aan het eind van de meeste toeren van 
de halve ruiten volgt deze instructie: ‘Hv 
in de open tussen de laatste 2 stn die je 
gehaakt hebt’ .  Je moet dan je haak-
naald even in tegengestelde richting 
draaien, zodat je het tussen de laatste 2 
stn van de toer kunt steken, om vervol-
gens een hv te haken. In deze gevallen
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tussen de laatste s en de beg 5 l van de vorige toer.  Hv in de open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt, 
wissel naar CK3 in de hv.  Keer.  

Stekenaantal per Kant:  9 st, 1 RstA, 1 dst en 1 ddst, 8l-hoekopen niet meegeteld

Toer 5 (CK3)
GK naar je toe:  4l (telt hier en verder als dst), (st, 2hst) in dezelfde open.  Hst in de volg 10 stn.  Volg s oversl, dit is 
het RstA.  Haak voor de 8l-open van Toer 4 langs, haak een Ddst Bobbel in de volg 2l-open van Toer 3.  10l, de 
volg (st, 1l, st) hoek van Toer 3 oversl en haak een Ddst Bobbel in de volg 2l-open van Toer 3.  Het volg RstA van 
Toer 4 oversl.  Hst in de volg 10 stn.  (2hst, st, dst) tussen de laatste s en de beg 5 l van de vorige toer.  Hv in de 
open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt, wissel naar CK2 in de hv.  Keer.  

Stekenaantal per Kant:  12 hst, 1 st, 1 dst en 1 Ddst Bobbel, 10-l open niet meegeteld

Toer 6 (CK2)
AK naar je toe:  4l, (st, 2hst) in dezelfde open.  RstV rondom de volg 13 stn.  2l en de Ddst Bobbel oversl.  Haak 
achter de 10l-hoekopen van Toer 5 langs, v in de 8l-hoekopen van Toer 4.  Schuif de v naar het begin van de 
8l-open.  Haak achter de 10l-open EN de 8l-open langs, (dst, 1l) 4x in de 1l-hoekopen van Toer 3, waar al een SM 
in zit.  Dst in dezelfde open om het Schelpje af te maken.  

Haak achter de 10l-hoekopen van Toer 5 langs, v in de 8l-hoekopen van Toer 4.  Schuif de v naar het eind van de 
8l-open.  2l, de Ddst Bobbel oversl.  RstV rondom de volg 13 stn.  (2hst, st, dst) tussen de laatste s en de beg 4 l 
van de vorige toer.  Hv in de open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt, wissel naar HK in de hv.  Keer. 

Stekenaantal per Kant:  1 v, 2 hst, 1 st, 13 RstV, 1 dst en 1 2l-open, hoek Schelpje (5 dst en 4 1l-open) niet 
meegeteld

Toer 7 (HK)
GK naar je toe:  4l, (st, 2hst) in dezelfde open.  Hst in de volg 16 stn.  RstV rondom de volg Ddst Bobbel van Toer 
5.  3l, (dst, 3l, dst) in de 8l-open van Toer 4 en de 10l-open van Toer 5 samen, 3l.  RstV rondom de volg Ddst 
Bobbel van Toer 5.  Hst in de volg 16 stn van Toer 6.  (2hst, st, dst) tussen de laatste s en de beg 4 l van de 
vorige toer.  Hv in de open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt, wissel naar CK4 in de hv.  Keer.

Stekenaantal per Kant:  18 hst, 1 st, 1 RstV, 2 dst en 1 3l-open, 3l-hoekopen niet meegeteld

Toer 8 (CK4)
AK naar je toe:  4l, st in dezelfde open.  Hst in de volg 19 stn.  1l en volg s oversl, dit is het RstV. 
 
Haak achter de 3l-open van de vorige toer langs, (Ddst Bobbel, 4l) in de eerste 1l-open van Toer 6.  (Ddst 
Bobbel, 4l) in de volg twee 1l-open van Toer 6, de 3l-hoekopen van de vorige toer sluit je in.  Haak achter de 
volg 3l-open van de vorige toer langs, haak een Ddst Bobbel in de laatste 1l-open van Toer 6.  1l, volg s van Toer 
7 oversl, dit is het RstV.  Hst in de volg 19 stn.  (St, dst) tussen de laatste s en de beg 4 l van de vorige toer.  
Hecht de draadjes af en plaats een SM tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt.  Laat deze SM zitten 
totdat je Toer 9 af hebt gemaakt.  Keer.
 
Stekenaantal per Kant:  19 hst, 1 st, 1 dst, 2 Ddst Bobbels, 1 1l-open en 1 4l-open, middelste 4l-hoekopen niet 
meegeteld


