
Ubuntu
Scheepjes CAL 2018

Week 9:  Rand Deel 3

"Ubuntu: Ik ben, omdat wij zijn."
Het vertrouwen in dat we gevormd worden door medeleven en vriendelijkheid naar anderen toe.

Patroon copyright © Scheepjes.com.  DIt patroon is beschikbaar voor onbeperkt persoonlijk gebruik. Een (digitale) kopie mag alleen voor 
persoonlijk gebruik gehouden worden. Het is niet toegestaan dit patroon te reproduceren of te verkopen (zowel digitaal als in print). Dit 

document mag niet online gepubliceerd worden, zowel in geheel als gedeeltelijk. Items gemaakt aan de hand van dit patroon mogen 
verkocht worden zolang de designer vermeld wordt. Het is niet toegestaan dit patroon te printen bij garenverkopen. 



Copyright © Scheepjes.com 1

Week 9:  Rand Deel 3

verstopt. (3-st Bobbel, 3l, 3-st Bobbel) in de volg s.  (De volg 2 stn oversl, v in de volg s, de volg 2 stn oversl.  [3-st 
Bobbel, 3l, 3-st Bobbel] in de volg s) 21x.  Er zijn nu 2 stn over voor de 2l-hoekopen.  De laatste 2 stn oversl.  (V, 2l, 
v) in de volg 2l-hoekopen.* 

Herhaal vanaf * tot * nog 5x, maar laat bij de laatste herhaling de laatste hoek weg.  Sluit met een hv in de 
eerste v.  Hecht de draadjes af.

Stekenaantal per Kant:  23 v, 44 3-st Bobbels en 22 3l-open (2l-hoekopen niet meegeteld)

Rand Toer 11 (CK1)
Hecht CK1 aan met een staande v in een willekeurige 2l-hoekopen.  Dit is je eerste hoek v.  Markeer deze s met 
een SM zodat je hem later terug kunt vinden!  

*(St, 1l) 4x in de volg 3l-open.  St in dezelfde 3l-open om het Schelpje af te maken.  (RvA rondom de volg v, let 
op dat je onder ALLE lussen haakt, niet alleen de bovenste.  [St, 1l] 4x in de volg 3l-open.  St in dezelfde 3l-open om 
het Schelpje af te maken) 21x.  V in de volg 2l-hoekopen.  Markeer deze s met een SM.*

Herhaal vanaf * tot * nog 5x, maar laat bij de laatste herhaling de laatste v weg.  Sluit met een hv in de eerste v.  
Hecht de draadjes af.

Stekenaantal per Kant:  21 RvA en 22 Schelpjes, elk Schelpje bestaat uit 5 st en 4 1l-open (hoek v niet 
meegeteld)

Laat de stekenmarkeerders zitten totdat je Rand Toer 13 af hebt!

 

  

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=yw9B3uziMUw 
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=nB0rJkvUmGw 

Patroon
Rand Toer 9 (HK)
Hv in de volg s en in de volg 2l-hoekopen.  3l (telt als 
hst + 1l-open).  Hst in dezelfde open.  Dit is je eerste 
hoek.

*RstA in elk van de 129 stn tot de volg hoekopen.  
(Hst, 1l, hst) 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 
de tweede l van de beg 3 l.  Hecht de draadjes af.

Stekenaantal per Kant:  131 stn – 2 hst en 129 
RstA (1l-hoekopen niet meegeteld)

Rand Toer 10 (CK3)
Hecht CK3 aan met een staande v in een 
willekeurige 1l-hoekopen.  (2l, v) in dezelfde 1l-hoe-
kopen.  Dit is je eerste hoek.

*De eerste 2 stn oversl, de eerste van deze 2 stn zit   
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Rand Toer 12 (CK5)
Je haakt in deze toer ALLEEN in de 1l-openingen.  Je doet niets met alle andere steken.   Deze toer gaat 
heel veel tijd kosten, dus bereid je voor!  En nog iets, deze toer gaat bobbelen!!

Hecht CK5 aan met een hv in de eerste 1l-open van een willekeurige kant.  (1l, hst) in dezelfde 1l-open.  ([Hst, 1l, 
hv, 1l, hst] in de volg 1l-open) 2x.  (Hst, 1l, hv) in de laatste 1l-open van het Schelpje.  

*(Hv, 1l, hst) in de eerste 1l-open van het volgende Schelpje.  ([Hst, 1l, hv, 1l, hst] in de volg 1l-open) 2x.  (Hst, 1l, 
hv) in de laatste 1l-open van het Schelpje.*

Herhaal vanaf * tot * tot je helemaal rond bent geweest en in elk Schelpje hebt gehaakt.  Laat de stekenmar-
keerders van de vorige toer gewoon zitten!  Sluit met een hv in de volg 1l-open, waar de beg hv ook in zit.  
Hecht de draadjes af.

Stekenaantallen:
 • Totaal:  132 Bloemen (22 Bloemen per kant)
 • Per Bloem:  4 hv, 6 1l-open, 6 hst

Rand Toer 13 (HK)
In deze toer haak je ALLEEN in de steken van Rand Toer 11.

Hecht HK aan met een staand RdstV rondom een willekeurige gemarkeerde hoek v van Toer 11.  (1l, RdstV) 
rondom dezelfde s.  Dit is je eerste hoek.

*2l, het volg st oversl, RstA rondom het volg st.  1l, RvA rondom het volg st.  1l, RstA rondom het volg st.  (2l, de 
volg 3 stn oversl, RstA rondom het volg st.  1l, RvA rondom het volg st.  1l, RstA rondom het volg st) 21x.  Er is 
nu 1 st over voor de volg gemarkeerde hoek v van Toer 11.  2l, het laatste st oversl.  (RdstV, 1l, RdstV) rondom de 
volg gemarkeerde hoek v.*

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

Je kunt nu de stekenmarkeerders weghalen.

Stekenaantal per Kant:  22 RvA, 44 RstA, 2 RdstV, 44 1l-open en 23 2l-open, (1l-hoekopen niet meegeteld)


