Haakdingen.cal MadeByMom
Supertrots ben ik op mijn moeder, die deze prachtige Cal deken heeft ontworpen. Eind vorig jaar is zij begonnen
met de 2-persoons sprei in warme herfsttinten. Nu bijna een jaar later zijn er 2 versies bijgekomen: de 1-persoons
sprei in de ijzige Nordic tinten en een heerlijke vierkante deken in de Lavender tinten.
Er zijn dus 3 formaten beschikbaar beschikbaar in 3 kleurstellingen. Hier moet je toch wel een keuze uit kunnen
maken.
We hebben de dekens gehaakt in de Colourcrafter van Scheepjes, een heerlijk, betaalbaar garen verkrijgbaar in
vele kleuren.
Een deken door een moeder ontworpen en gemaakt,
is door haar handen gegaan
en door haar hart aangeraakt.
Tekst: Hanny Otten

TIPS & TRICKS
Let op dat je na iedere toer sluit en de draad afhecht (tenzij anders aangegeven staat)
Hoe kun je de toer sluiten? Als je de toer moet sluiten kan dit met een hv in de eerste st OF je kunt
onzichtbaar sluiten (in dit filmpje van handwerkles.nl wordt dit duidelijk uitgelegd
https://www.youtube.com/watch?v=zKQlhhbydiw ). Draaduiteinden altijd stevig wegstoppen. Ik probeer
dit telkens tijdens het haken van de volgende toer te doen, door over het draaduiteinden van de vorige
toer heen te haken. Dit is niet geschikt bij alle toeren
De eerste st van een nieuwe toer in een nieuwe kleur start je altijd met een begin steek: je begint met
een opzetlus op de haaknaald in de nieuwe kleur en haakt daarmee de steek zoals aangegeven. Dit
staat NIET specifiek vermeld in het patroon.
TIPS in het patroon zijn schuin gezet en paars.
De deken bestaat uit drie delen: de middenvierkanten, de randen en de hoekblokken. Deze delen worden
‘gescheiden’ door er een bies tussen te haken. Door te variëren in het aantal middenvierkanten haak je
verschillende formaten dekens:
2-persoonsdeken: 3 x 4 = 12 middenblokken
1-persoonsdeken: 1 x 3 = 3 middenblokken
Vierkante deken: 2 x 2 = 4 middenblokken

Speciale steken worden in het 1e deel van deze Cal behandeld, houd dit deel dus altijd bij de hand!.
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Gebruikte kleuren:

Kleurkaart Haakdingen.cal MadeByMom
Kleur
staal

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Kleur

Aantal
bollen 2persoons

Aantal
bollen 1persoons

Aantal
bollen
vierkant

Pakket 1
FALL

Pakket 2
NORDIC

Pakket 3
LAVENDER

K1

4

3

3

1005 Barneveld

1001 Weert

1822 Delfzijl

K2

5

3

3

1029 Breda

1063 Rotterdam

1425 Deventer

K3

4

3

3

1035 Kampen

1034 Urk

1277 Amstelveen

K4

2

2

2

1054 Haarlem

1067 Hoorn

1027 Arnhem

K5

4

3

3

1065 Assen

1722 Alphen

1099 Wolvega

K6

3

2

2

1114 Eindhoven

1026 Lelystad

1432 Heerlen

K7

3

2

2

1123 Roermond

1080 Venlo

1724 Helmond

K8

6

4

4

1218 Zandvoort

1724 Helmond

2017 Verviers

K9

2

1

1

1711 Leeuwarden

1422 Eelde

1065 Assen

TTL

33

23

23

Print dit kaartje uit op stevig papier en maak in de linkerkolom een draadje vast van jouw kleur.

Gebruikte haaknaalden
# 4 (het “gewone” haakwerk) en #4,5 ( voor de hv om de blokken en randen aan elkaar te haken)
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Afkortingen:
L

- losse

v

- vaste

st

- steek

hstk

- half stokje

stk

- stokje

dstk

- dubbel stokje

rvv

- reliëf vaste voor

rhstkv - reliëf half stokje voor
rstka

- reliëf stokje achter

rstkv

- reliëf stokje voor

rdstka - reliëf dubbel stokje achter
rdstkv - reliëf dubbel stokje voor
rddstkv – reliëf drie dubbel stokje voor
rddstka – reliëf drie dubbel stokje achter
vl

- voorste lus

al

- achterste lus

v-st

- 1stk, 2l, 1stk in dezelfde st.

V-st

- 1rdstkv , 2l, 1rdstkv

Lbg

- lossenboog, Bv. als er staat lbg-2l, betekent dit een lossenboog gehaakt van 2l

Vlg

- volgende
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Speciale steken:
Reliëfsteek: je steekt de haaknaald niet door de steek maar om het steeltje van de steek. Reliëf..voor, je steekt
de haaknaald vanaf de voorkant van je haakwerk rondom het steeltje van de steek. Reliëf..achter, je steekt de
haaknaald vanaf de achterkant van je haakwerk rondom het steeltje van de steek.
Popcornsteek: 5 stokjes haken in dezelfde steek, naald loshalen, steek deze door het 1e stk, pak de lus van het
laatste stk op en haal deze door het 1e stk, sluit met een hv
Kreeftsteek: dit is een vaste die je met de klok mee haakt. In dit filmpje wordt het uitgelegd.
http://www.handwerkles.nl/14-haaksteken/64-kreeftsteek
Kruissteek: draad 2 keer om de naald slaan, steek de haaknaald in de vlg st (foto 1), lus ophalen (4 lussen op de
naald). Draad om de naald en haal door 2 lussen (3 lussen op de naald) (foto 2). Draad om de naald, sla 2 steken
over, steek de naald in de 3e steek (foto 3), lus ophalen (5 lussen op de naald) (foto 4). Draad om de naald en haal
door 2 lussen (4x) (1 lus op de naald) (foto 5). 2L (foto 6). Draad om de naald, steek de naald door de onderste 2
samengehaakte stokjes (foto 7), lus ophalen (3 lussen op de naald) (foto 8). Draad om de naald en haal door 2
lussen (2x) (1 lus op de naald) (foto 9).

Picootje: 3L, hv in 3e l vanaf de naald
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Moes zijn samengehaakte (dubbele) stokjes, het aantal staat vermeld in de tekst.
Wokkelsteek: v in vlg st, 3L, sla 2 st over, v in 3e st, keer het werk! 1KL, 3v om de lbg van 3L, keer het werk! 1KL, v
in de 2 overgeslagen st
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DEEL 1

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
We beginnen met het haken van de MIDDENBLOKKEN. Deze blokken worden gehaakt volgens hetzelfde patroon
in 2 verschillende kleurstellingen, Blok A & Blok B.

BLOK A
6 keer haken voor een 2-persoons sprei, 2 keer haken voor een 1-persoons deken en voor het vierkante
exemplaar.
Toer 1: K2
Haak 12 stk in magische ring, sluiten. **12stk
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Toer 2: K1
[1stk in vlg st, 1l] 12x, sluiten. **12 stk, 12l

Toer 3: K4
[1v-al in stk van tr 2, 1dstk in onderliggend stk van tr 1, 1v-al in l van tr 2] 12x, sluiten. **24 v-al, 12 dstk = ttl 36 st

Toer 4: K6
[1v in dstk tr 3, 2v in vlg v, vlg v overslaan, 1 popcornsteek in stk van tr 2 vl] 12x, sluiten. **12 popcornsteken, 36 v
= ttl 48 st

Toer 5: K5
[1stk in 1e v-al na popcornsteek van tr 4, 2stk in vlg v-al, 1stk in vlg v-al, 1stk in popcornsteek] 12x, sluiten. **60
stk.
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Toer 6: K3
[1v in stk boven popcornsteek, 1dstk in 2e v-vl na popcornsteek van tr 4, in deze v zijn in tr 5 2 stk gehaakt, 1stk
overslaan, 1v in vlg 2 stk, 1dstk in dezelfde v-vl als vorige dstk, 1v overslaan] 12x, sluiten. **36 v, 24 dstk = ttl 60 st

Toer 7: K5
1v in volgende 60 st, sluiten. **60v

Toer 8: K1
[hstk in de v van tr 7 die in het 2e dstk van groepje van 2 van tr 6 is gehaakt, 1hstk in vlg st, 2 samengehaakte
rdstkv, het 1e rdstkv zit om hetzelfde dstk en het 2e rdstkv zit om het vlgrdstk van tr 6, sla geen v over, 1hstk in vlg 3 st]
12x, sluiten. **60 hstk, 12 samengehaakte rdstkv = ttl 72 st

Toer 9: K9
[V-st rondom samengehaakte rdstkv van tr 8, v-st in 3e v- al] 12x, sluiten. **12V-st, 12v-st = 24dstk, 24stk, 24 lbg-2l
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Toer 10: K2
[1v in lbg-2l van V-st, (4dstk, 3l, 4dstk in vlg lbg-2l)] 12x, sluiten. **96 dstk, 12 v, 12 lbg-3l

Toer 11: K4
Deze tr wordt achter tr 9 gehaakt. [2stk in samengehaakte rdstkv van tr 8, 1stk in vlg 5hstk-al] 12x, sluiten. Het 3e
stk-al wordt tussen de benen van de v-st van tr 9 gehaakt door beide lussen **84 stk

Toer 12: K6
[2stk in het stk van tr11 die tussen de v-st is gehaakt, 1stk in volgende 6 stk] 12x, sluiten. **96 stk

EINDE DEEL 1
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