Ubuntu
Scheepjes CAL 2018
Week 5: Halve Ruit Deel 2

"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 5: Halve Ruit Deel 2
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=sDwJVaztobI
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=xcQ0UL1stVA

Patroon
Voordat we met de halve ruit verder gaan,
haken we een Bloem in de niet-puntige
hoek. De Bloem bestaat uit drie rijen
(Bloem Rij 1, 2 en 3).

Bloem Rij 1 (CK5)

GK naar je toe: hecht CK5 aan met een hv in
het een-na-laatste hst voor de Bloem van Toer
8. 3l. (3-st Bobbel, 3l) 2x in elk van de volg
drie 4l-open. Hv in het tweede hst na de volg
1l-open. Hecht de draadjes af.
Stekenaantal: 6 3-st Bobbels en 7 3l-open

Bloem Rij 2 (CK6)

Deze rij vereist wat concentratie!
GK naar je toe: hecht CK6 aan met een hv in het hst van Toer 8 voor het hst dat de beg hv van Bloem Rij 1
bevat. 4l. RvV rondom de volg Bobbel van Bloem Rij 1, 3l, ddst in de 4l-open van Toer 8, haak tussen de twee
Bobbels van Bloem Rij 1 en voor de 3l-open van Bloem Rij 1. Misschien moet je hier je Bobbels wat uit elkaar
trekken. 3l, RvV rondom de volg Bobbel van Bloem Rij 1.
(3l, RddstV rondom het volg Bloemblaadje van Toer 8, 3l. RvV rondom de volg Bobbel van Bloem Rij 1, 3l, ddst
in de 4l-open van Toer 8, haak tussen de twee Bobbels van Bloem Rij 1 en voor de 3l-open van Bloem Rij 1. 3l,
RvV rondom de volg Bobbel van Bloem Rij 1) 2x. 4l en hv in de s van Toer 8 direct na de s die de hv van Bloem
Rij 1 bevat. Hecht de draadjes af.
Stekenaantal: 6 RvV, 3 ddst, 2 RddstV, 10 3l-open en 2 4l-open

Bloem Rij 3 (CK3)

GK naar je toe: hecht CK3 aan met een staande RvV rondom het eerste ‘Bloemblaadje’ van Toer 8, 3l. (RvV
rondom de volg RvV van Bloem Rij 2, de volg 3l-open oversl, [3st, 1l, 3st] in de volg s, de volg 3l-open oversl) 5x.
RvV rondom de laatste RvV van Bloem Rij 2. 3l en haak een RvV rondom het laatste Bloemblaadje van Toer 8.
Hecht de draadjes af.
Stekenaantal: 8 RvV, 5 Bloemblaadjes (elk heeft 6 st en 1 1l-open) en 2 3l-open
De Bloem is nu af. Je pakt de Bloemblaadjes van Bloem Rij 3 in Toeren 12 en 13 weer op. We gaan nu
verder met de halve ruit.

Toer 9 (HK)

GK naar je toe: hecht HK garen aan met een hv in de open van Toer 8 met de SM. SM weghalen. 4l, (st, 2hst)
in dezelfde open. Hst in de volg 17 stn. Haak 2 RddstV rondom het RstV van Toer 7 en de volg 3 stn van Toer 8
oversl, in de eerste twee stn zit al een hv . 5l, v in de 3l-open van Bloem Rij 1 direct achter het tweede Bloemblaadje van Bloem Rij 3. 6l, v in de 3l-open van Bloem Rij 1 direct achter het vierde Bloemblaadje van Bloem Rij 3.
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5l en haak 2 RddstV rondom het RstV van Toer 7. De volg 3 stn van Toer 8 oversl, in de laatste twee stn zit al een
hv. Hst in de volg 17 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. Keer.
Stekenaantal per Kant: 1 v, 19 hst, 1 st, 1 dst, 2 RddstV en 1 5l-open, middelste 6l-hoekopen niet meegeteld

Toer 10 (HK)

AK naar je toe: 4l, (st, 2hst) in dezelfde open. Hst in de volg 22 stn. Haak 7 hst in de volg 5l-open. (3hst, 1l,
3hst) in de volg 6l-open. Haak 7hst in de volg 5l-open. Hst in de volg 22 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. Keer.
Stekenaantal per Kant: 34 hst, 1 st en 1 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 11 (HK)

GK naar je toe: 4l, haak 2st in dezelfde open. St in de volg 35 stn. (St, 1l, st) in de 1l-hoekopen. St in de volg 35
stn. (2st, 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. Keer.
Stekenaantal per Kant: 38 st en 1 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 12 (HK)

AK naar je toe: 4l, st in dezelfde open. St in de volg 28 stn. St in de volg s EN de 1l-open van het eerste Bloemblaadje van Bloem Rij 3. Je moet het haakwerk naar je toe draaien zodat je het Bloemblaadje kunt zien. Hst in de
volg 9 stn. (Hst, 1l, hst) in de 1l-hoekopen EN de 1l-open van het derde Bloemblaadje van Bloem Rij 3. Hst in
de volg 9 stn. St in de volg s EN de 1l-open van het laatste Bloemblaadje van Bloem Rij 3. St in de volg 28 stn.
(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. Keer.
Stekenaantal per Kant: 10 hst, 30 st en 1 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 13 (HK)

GK naar je toe: 4l, (dst, 2st) in dezelfde open. St in de volg 6 stn. Hst in de volg 28 stn. Hst in de 1l-open van
het tweede Bloemblaadje van Bloem Rij 3 EN de volg s. Hst in de volg 5 stn. (Hst, 1l, hst) in de 1l-hoekopen.
Hst in de volg 5 stn. Hst in de 1l-open van het vierde Bloemblaadje van Bloem Rij 3 EN de volg s. Hst in de volg
28 stn. St in de volg 6 stn. (2st, 2dst) 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. Keer.
Stekenaantal per Kant: 35 hst, 8 st en 2 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 14 (HK)

AK naar je toe: 4l, haak 2st in dezelfde open. St in de volg 5 stn. Hst in de volg 39 stn. (Hst, 1l, hst) in de
1l-hoekopen. Hst in de volg 39 stn. St in de volg 5 stn. (2st, dst) tussen de laatste s en de beg 4 l van de vorige
toer. Plaats een SM tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt. Hecht de draadjes af en keer.
Stekenaantal per Kant: 40 hst, 7 st en 1 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld
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