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"Ubuntu: Ik ben, omdat wij zijn."
Het vertrouwen in dat we gevormd worden door medeleven en vriendelijkheid naar anderen toe.
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hoekopen.  1l en v in de niet-puntige 1l-hoekopen.  Breek draad en leg weg.

Laatste 3 Ruiten aan Elkaar Haken
Leg Ruit 2 bovenop Ruit 3 met de GK op elkaar.  

Met HK en Haaknaald B, haak een staande v in de niet-puntige 1l-hoekopen.  1l en v in de volg s.  (1l, de volg s 
oversl, v in de volg s) tot aan de volg hoekopen.  1l en v in de puntige 1l-hoekopen.  3l.

Open je haakwerk zodat de GK naar je toe gericht is.  Leg Ruit 4 bovenop Ruit 3 met de GK op elkaar.

V in de puntige 1l-hoekopen.  1l en v in de volg s.  (1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan de volg hoekopen.  
1l en v in de niet-puntige 1l-hoekopen.  Breek draad.

De Twee Helften aan Elkaar Haken
Leg de twee helften bovenop elkaar met de GK op elkaar en de vlakke rand boven.  

Begin met HK en Haaknaald B aan de vlakke rand, haak een staande v in de niet-puntige 1l-hoekopen.  1l en v 
in de volg s.  (1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan de puntige 1l-hoekopen.  

1l en v in de 1l-hoekopen.  1l en v in de volg 3l-open.  1l en v in de volg 1l-hoekopen.  

1l en v in de volg s.  (1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan volg hoekopen.  1l en v in de volg 1l-hoekopen.  
Hecht de draadjes af.

  

  

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=hZETfcHMKwM
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=8Q1dXPBoSKY

Patroon
Voor het aan elkaar haken gebruik je de HK en 
Haaknaald B.  Een iets dikkere haaknaald zorgt 
voor meer elasticiteit.  Je haakt steeds door 
beide lagen.

De Eerste 3 Ruiten aan Elkaar Haken
Leg Ruit 6 bovenop Ruit 1 met de GK op elkaar.  

Met HK en Haaknaald B, haak een staande v in de 
niet-puntige 1l-hoekopen.  1l en v in de volg s, let 
op dat je in de juiste lussen haakt (hier en verder).  
(1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan de volg 
hoekopen.  1l en v in de puntige 1l-hoekopen.  3l.

Open je haakwerk zodat de GK naar je toe 
gericht is.  Leg Ruit 5 bovenop Ruit 1 met de GK 
op elkaar.

V in de puntige 1l-hoekopen.  1l en v in de volg s.  
(1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan de volg 
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1l en v in de niet-puntige 1l-hoekopen.  1l en v in de volg s.  (1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan de volg 
hoekopen.  1l en v in de puntige 1l-hoekopen.  1l.  Markeer deze 1l-open met een SM.  Dit is je 1l-hoekopen in de 
volg Toer.  Leg de volg halve ruit op dezelfde manier bovenop de ruit zoals je al eerder hebt gedaan.*

Herhaal vanaf * tot * tot je alle 6 halve ruiten aan de middelste ster hebt gehaakt.  Sluit met een hv in de eerste 
v.  Hecht de draadjes af.

De Halve Ruiten aan Elkaar Haken
Bij het aan elkaar haken tellen de eerste en 
laatste s van elke halve ruit als een puntige 
1l-open.

Met de GK op elkaar, leg een halve ruit bovenop de 
ruit die het verst van je vandaan ligt en leg het langs 
de linkerkant van de ruit (rechts als je linkshandig 
bent).  

Zet met HK en Haaknaald B een opzetlus op je 
haaknaald. 

*V in de puntige 1l-hoekopen.  1l en v in de volg s.  
(1l, de volg s oversl, v in de volg s) tot aan de volg 
hoekopen.  1l en v in de niet-puntige 1l-hoekopen. 

Leg de halve ruit op de volg ruit en leg het langs de 
rechterkant van de ruit (links, als je linkshandig bent). 

Rand
Gebruik Haaknaald A voor de rest van het 
patroon!

Rand Toer 1 (HK)
Met HK en Haaknaald A, hecht aan met een staand 
dst in een willekeurige gemarkeerde 1l-hoekopen.  
(2dst, 2l, 3dst) in dezelfde 1l-open.  Dit is je eerste 
hoek.  

*(Haak 3st in de volg open) 17x.  Er is nu 1 open over 
voor de middelste ring van de halve ruit.  (Haak 4st in 
de volg open) 2x.  (Haak 3st in de volg open) 17x.  
(3dst, 2l, 3dst) in de volg 1l-hoekopen.*

Herhaal vanaf * tot * nog 5x, maar laat bij de laatste 
herhaling de laatste hoek weg.  Sluit met een hv in 
het eerste dst.

Stekenaantal per Kant:  116 stn – 6 dst en 110 st 
(2l-hoekopen niet meegeteld)

Rand Toer 2 (HK)
Hv in de volg 2 stn en in de 2l-hoekopen.  3l (telt als hst + 1l-open), hst in dezelfde open.

*RstA in elk van de 116 stn tot aan de volg hoekopen.  (Hst, 1l, hst) in de volg 1l-hoekopen.*

Herhaal vanaf * tot * nog 5x, maar laat bij de laatste herhaling de laatste hoek weg.  Sluit met een hv in de 
tweede l van de beg 3 l. 

Stekenaantal per Kant:  118 stn – 2 hst en 116 RstA (1l-hoekopen niet meegeteld)


