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Scheepjes CAL 2018

Week 8:  Rand 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 8:  Rand Deel 2

Rand Toer 4 (HK) - Banksia Rand
Hv in de volg 1l-hoekopen.  4l (telt als st + 1l-open), st in dezelfde open.  Dit is je eerste hoek.

*St in de eerste 7 stn.  (5l, de twee 3l-open en de lus van 8 l oversl, st in de volg 5 st) 11x.  St in de laatste 2 stn.  
(St, 1l, st) 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 
derde l van de beg 4 l.

Stekenaantal per Kant:  66 st en 11 5l-open – 1l-hoekopen niet meegeteld

Rand Toer 5 (HK) - Banksia Rand
Hv in de volg 1l-hoekopen.  4l (telt als st + 1l-open), st in dezelfde open.  Dit is je eerste hoek.

*St in de eerste 3 stn.  (3l, de volg 2 stn oversl, hv in de volg s.  8l en hv in dezelfde s zodat er een lus van 8 l  
ontstaat.  3l, de volg 2 stn oversl.  St in de volg 5l-open.  2st smh in dezelfde 5l-open.  Neem de lus van 8 l van 
Toer 3 op door in de lus van 8 l en in de 5l-open van de vorige toer een st te haken.  2st smh in dezelfde 
5l-open.  St in dezelfde 5l-open) 11x.

3l, de volg 2 st oversl, hv in de volg s.  8l en hv in dezelfde s zodat er een lus van 8 l ontstaat.  3l, de volg 2 stn 
oversl.  St in de laatste 3 stn.  (St, 1l, st) 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 
derde l van de beg 4 l.

  

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=ECB4ZaU6gWM 
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=gNeAFqIKrkU 

Patroon
Rand Toer 3 (HK) - Banksia Rand
Hv in de volg 1l-hoekopen.  4l (telt als st + 1l-open), st 
in dezelfde open.  Dit is je eerste hoek.

*De eerste (verstopte) s oversl.  St in de volg 6 stn.  
(3l, de volg 2 stn oversl en hv in de volg s.  8l en hv in 
dezelfde s zodat er een lus van 8 l ontstaat.  3l en de 
volg 2 stn oversl.  St in de volg 5 stn) 11x.  Elk van 
deze herhalingen wordt over 10 steken gehaakt en er is 
maar 1 steek over voor de hoek.  St in de laatste s.  (St, 
1l, st) 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 derde l van de beg 4 l.

Stekenaantal per Kant:  64 st, 11 8l-open en 22 
3l-open – 1l-hoekopen niet meegeteld
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Stekenaantal per Kant:  63 st, 12 8l-open en 24 3l-open – 1l-hoekopen niet meegeteld

Rand Toer 6 (HK) - Banksia Rand
Hv in de volg 1l-hoekopen.  4l (telt als st + 1l-open), st in dezelfde open.  Dit is je eerste hoek.

*St in de eerste 4 stn.  (5l, de twee 3l-open en de lus van 8 l oversl, st in de volg 5 st) 11x. 5l, de twee 3l-open 
en de lus van 8 l oversl, st in de volg 4 stn.  (St, 1l, st) 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 
derde l van de beg 4 l.

Stekenaantal per Kant:  65 st en 12 5l-open – 1l-hoekopen niet meegeteld

Rand Toer 7 (HK) - Banksia Rand
Wanneer je v toeren haakt, kun je ongemerkt wat strakker gaan haken.  Let op dat je je draadspanning 
gelijk houdt zodat deze toer niet gaat trekken. 

Hv in de volg 1l-hoekopen.  1l (telt niet als s), (v, 2l, v) in dezelfde open.  Dit is je eerste hoek.

*De eerste (verstopte) s oversl.  V in de volg 4 stn.  (Haak 2v in de volg 5l-open.  Neem de lus van 8 l van Toer 5 
op door in de lus van 8 l en de 5l-open van de vorige toer een v te haken.  Haak 2v in dezelfde 5l-open.  V in de 
volg 5 stn) 12x.  (V, 2l, v) 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 
eerste v.

Stekenaantal per Kant:  126 v – 2l-hoekopen niet meegeteld

Rand Toer 8 (HK)
Hv in de volg 1l-hoekopen.  (3l, st, 2l, 2st) in dezelfde open.  Dit is je eerste hoek.

*De eerste (verstopte) s oversl.  St in elk van de overige 125 stn tot volg hoekopen.  (2st, 2l, 2st) in de volg 
2l-open.*  

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

Stekenaantal per Kant:  129 st – 2l-hoekopen niet meegeteld


