
Ubuntu
Scheepjes CAL 2018

Week 10:  Rand Deel 4

"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 10:  Rand Deel 4

Rand Toer 15 (HK)
Hv in de volg 1l-open.  3l (telt als hst + 1l-open), hst in dezelfde 1l-open.  Dit is je eerste hoek.

*De eerste (verstopte) s oversl.  (Hst in de volg 5 stn, hst in de volg 1l-open) 22x.  Hst in de laatste 6 stn.  (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.  Hecht de draadjes af.

Stekenaantal per Kant:  140 hst (1l-hoekopen niet meegeteld)

Rand Toer 16 (CK4)
De 5-st groepen in deze toer vallen in het hst van Toer 15 die weer valt in het laatste st van een 3-st 
groep van Toer 14.

Hecht CK4 aan met een staande v in een willekeurige 1l-hoekopen.  (2l, v) in dezelfde 1l-hoekopen.  Dit is je 
eerste hoek.

*De eerste (verstopte) s oversl.  (V in de volg 7 stn.  De volg 2 stn oversl, 5 st in de volg s, de volg 2 stn oversl) 
11x.  V in de laatste 7 stn.  (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.  Hecht de draadjes af.

Stekenaantal per Kant:  86 v en 55 st (2l-hoekopen niet meegeteld)

  

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=7gaYIIbjTws 
Linkshandige video: https://www.youtube.com/watch?v=zxrnxtt_WCo

Patroon

Rand Toer 14 (HK)
Hv in de volg 1l-open.  4l (telt als st + 1l-open), st in 
dezelfde 1l-open.  Dit is je eerste hoek.

*St in de volg s.  (3st in de volg 2l-open.  St in de 
volg 1l-open, 1l, st in de volg 1l-open) 22x.  3st in de 
laatste 2l-open.  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:  117 st en 22 1l-open 
(1l-hoekopen niet meegeteld)
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Rand Toer 17 (CK2)
Hecht CK2 aan met een stand dst in een willekeurige 2l-hoekopen.  (1l, dst) 4x in dezelfde 2l-hoekopen.  Dit 
Schelpje is je eerste hoek.

*De eerste 3 stn oversl, de eerste van deze 3 stn zit verstopt.  (V in de volg s.  [V, 3l, v] in de volg s.  V in de volg s.  
De volg 2 stn oversl, dit zijn de laatste 2 v voor de volg 5-st groep.  [2st in de volg s] 2x.  [2dst, 1l, 2dst] in de volg s.  
[2st in de volg s] 2x.  De volg 2 stn oversl) 11x.  

V in de volg s.  [V, 3l, v] in de volg s.  V in de volg s.  De laatste 3 stn oversl.  (Dst, 1l) 4x in de volg 2l-hoekopen.  
Dst in dezelfde open om het Schelpje af te maken.*

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

Stekenaantal per Kant:  48 v, 88 st, 44 dst, 11 1l-open en 12 3l-open (hoek Schelpjes niet meegeteld, Schelpjes 
bestaan uit 5 dst en 4 1l-open)

Rand Toer 18 (CK6)
In deze toer ga je 24 steken met een SM markeren (zie Belangrijke Opmerking hier onder).  Deze toer 
gaat een beetje bobbelen .

Wanneer je een RvA rondom de (v, 3l, v) van de vorige toer haakt, steek dan je haaknaald van achteren 
naar voren RONDOM de eerste v (je steekt je naald dus niet in de lussen van de v), steek vervolgens je 
haaknaald door naar achteren RONDOM de tweede v en haak een RvA zoals gebruikelijk.  Met andere 
woorden, je haakt 1 RvA rondom 2 vasten.

Hecht CK6 aan met een staande RvA rondom 
het eerste dst van een willekeurig hoek Schelpje 
van de vorige toer.  (1l, RvA rondom het volg 
dst) 4x.  Dit is je eerste hoek.

*2l.  (De volg v oversl.  Haak een RvA rondom de 
[v, 3l, v] van de vorige toer.  1l, de volg v oversl.  
V in de volg 6 stn.  [Hst, 1l, hst] in de volg 
1l-open.  V in de volg 6 stn, waarvan de eerste 
verstopt zit.  1l) 11x.  De volg v oversl.  Haak een 
RvA rondom de laatste [v, 3l, v] van de vorige 
toer.  2l, de laatste v oversl.  (RvA rondom het 
volg dst, 1l) 4x.  RvA rondom het laatste dst.*

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

Stekenaantal per Kant:  132 v, 12 RvA, 22 hst, 
33 1l-open en 2 2l-open (hoek stn niet meegeteld, 
die bestaan uit 5 RvA en 4 1l-open)

Belangrijke Opmerking
Voordat je verder gaat, markeer de volg stn/open aan ELKE kant met een SM:
 • Ga naar de eerste 2l-open na een hoek Schelpje en plaats een SM in de volg 1l-open.  
 • De volg v oversl en plaats een SM in de volg v.  
 • Ga naar de laatste 2l-open voor een hoek Schelpje en plaats een SM in de 1l-open direct er voor.  
 • Plaats een SM in de een-na-laatste v voor deze 1l-open.
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Markeer de aangegeven steken met stekenmarkeerders.


