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Week 6:  Halve Ruit Deel 3

"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 6:  Halve Ruit Deel 3

Stekenaantal per Kant:  4 st, 1 dst, 11 Clusters en 12 4l-open, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Als je meer Clusters per kant hebt, controleer dan of je daadwerkelijk een steek tussen de Clusters hebt 
overgeslagen!

Toer 16 (CK1)
GK naar je toe:  hecht CK1 aan met een hv in de vierde s van Toer 15.  Haak voor de 4l-open van Toer 15 langs, 
haak 3st in de eerste overgesl s van Toer 14.  (2l, haak 3st in de volg overgesl s van Toer 14, haak voor de 4l-open 
van Toer 15 langs) 11x.  4l.  De volg s van Toer 14 oversl, de (st, 1l, st) hoek van Toer 15 en de volg s van Toer 14 
oversl.  Haak voor de 4l-open van Toer 15 langs, haak 3st in de volg s van Toer 14.  (2l, haak 3st in de volg 
overgesl s van Toer 14, haak voor de 4l-open van Toer 15 langs) 11x.  Hv in de volg s van Toer 15.  Hecht de 
draadjes af.  

Stekenaantal per Kant:  36 st en 11 2l-open, middelste 4l-hoekopen en hv niet meegeteld

Toer 17 (HK)
GK naar je toe:  hecht HK aan met een hv in de open van Toer 15 met de SM.  SM weghalen.  5l, (dst, 2st) in 
dezelfde open.  Hst in de volg 2 stn.  

RvV rondom de volg s, waar de hv van Toer 16 al in zit.  4l.  (Haak voor de 2l-open van Toer 16 langs, RvV 
rondom het volg Cluster van Toer 15, 4l) 11x.  Haak voor de middelste 4l-hoekopen van Toer 16 langs, RvV 
rondom het volg st van Toer 15.  (V, 2l, v) in de volg 1l-hoekopen, RvV rondom het volg st.  (4l.  Haak voor de 
2l-open van Toer 16 langs, RvV rondom het volg Cluster van Toer 15) 11x.  4l.  RvV rondom de volg s van Toer 
15, waar al een hv van Toer 16 in zit.  Hst in de volg 2 stn.  (2st, dst, ddst) tussen de laatste 2 stn van Toer 15.  Hv 
in de open tussen de laatste 2 stn die je gehaakt hebt.  Keer.  

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=1QSdsSXAX1I
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=HbjOjhUD0AY

Patroon
Toer 15 (CK5)
GK naar je toe:  hecht CK5 aan door 
een staand dst in de open van Toer 
14 met de SM te haken.  SM wegha-
len.  Haak 2st in dezelfde open.  
Plaats SM tussen het staande dst 
en het eerste st.  Laat SM tot Toer 
17 zitten.  St in de volg s.  (4l, de 
volg s oversl, maak een Cluster 
gehaakt over de volg 3 stn) 11 x.  4l, 
de volg 2 stn oversl.  (St, 1l, st) in de 
volg 1l-hoekopen.  4l, de volg 2 stn 
oversl.  (Maak een Cluster gehaakt 
over de volg 3 stn, 4l, de volg s 
oversl) 11x.  St in de volg s.  (2st, dst) 
tussen de laatste s en de beg 4 l van 
de vorige toer.  Breek draad.  KEER 
NIET.  
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Stekenaantal per Kant:  1 v, 13 RvV, 2 hst, 2 st, 1 dst, 1 ddst en 12 4l-open, middelste 2l-hoekopen niet meegeteld

Toer 18 (HK)
In deze toer haak je alleen in de steken en openingen van Toer 17.  Je doet niets met de openingen van 
Toeren 15 en 16.

AK naar je toe:  4l, haak 2st in dezelfde open.  Hst in de volg 5 stn en de volg s oversl, die sowieso lastig is om in 
te kunnen haken.  (Haak 4hst in de volg 4l-open) 12x.  Hst in de volg 2 stn.  (Hst, 1l, hst) in de volg 2l-hoekopen.  
Hst in de volg 2 stn, het is wat lastig om in de tweede steek in te steken.  (Haak 4hst in de volg 4l-open) 12x.  De 
volg s oversl.  Hst in de volg 5 stn.  (2st, 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.  Keer.

Stekenaantal per Kant:  56 hst, 2 st en 1 dst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Toer 19 (HK)
GK naar je toe:  5l, (dst, 2st, hst) in dezelfde open.  Hst in de volg 58 stn.  (Hst, 1l, hst) in de volg 1l-hoekopen.  
Hst in de volg 58 stn.  (Hst, 2st, dst, ddst) tussen de laatste s en de beg 5 l van de vorige toer.  Hecht de 
draadjes af.

Stekenaantal per Kant:  60 hst, 2 st, 1 dst en 1 ddst, middelste 1l-hoekopen niet meegeteld

Als je besluit de halve ruiten op te spannen, houd er dan rekening mee dat de hoeken van de 
niet-puntige hoeken 120 graden moeten zijn en die van de puntige hoeken 30 graden.


