Scheepjes CAL
haakpatroon week 12
de rand haken

een patroon van wink

gehost door

mede mogelijk gemaakt door

page 2

Benodigdheden

De rand

- Cotton 8 garen, kleur 726 van kit 1
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Kit 1 - kleur 726 - optie 1

Gebruikte steken
- Vaste
- Losse
Tips
- Lees het patroon tenminste een keer door
voordat je begint.
- Het doel van deze CAL is om je creatieve
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die
je leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren
combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode
zoals beschreven in de Tips & Tricks PDF.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Als je dit patroon wil printen, print dan
alleen pagina 4. Op deze manier hoef je zo
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.

Wasinstructies

Voor wie garen van Scheepjes heeft gebruikt:
We zouden het heel leuk vinden om een
verzameling aan te leggen van de verschillende
kleuren en variaties die jullie allemaal gemaakt
hebben tijdens deze CAL, om op onze
Facebook pagina te delen!

Je kan je deken op 40 graden wassen. Het
Scheepjes Cotton 8 garen is kleurvast, maar
als je desalniettemin toch het zekere voor het
onzekere wil nemen kan je een kleurenvanger
gebruiken in je eerste was. Je hoeft je deken
later niet te blokken na het wassen, je hoeft
hem alleen maar voorzichtig in vorm te trekken
en plat te laten drogen. Stop hem niet in de
droger, maar laat hem gewoon zo opdrogen.

Als wij je foto mogen delen, kun je een foto van
je voltooide deken in de comments uploaden
(onder de link van het patroon), waarbij je
vermeld dat wij je foto mogen delen. Als je ook
de naam van het garen en de kleurnummers
erbij kunt vermelden om anderen te inspireren
zou dat helemaal leuk zijn! Als je een
Scheepjes-kit hebt gebruikt kun je gewoon kit 1
of kit 2 vermelden.

- Geniet ervan! :)
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Patroon

Blocken

Start met een schuifknoop op je naald. In de
Tips&Trucs PDF staat hoe dit moet.

Blocken van de dekens die optie 1 gebruiken
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 1 gebruikt hebt voor het vastmaken
en de rand hebt toegevoegd, moet je de rand
nog blocken. Het maakt een groot verschil,
omdat je de rand zo netjes opengewerkt laat
staan. Je hoeft de verbindingssteken niet te
blocken bij optie 1. Om de rand te blocken, hoef
je ook hier niet je hele deken op te spelen. In
plaats daarvan kan je alleen de rand opspelden,
langs de kanten van de vierkantjes en in de
punten van de hoeken. Blocken kan tijdrovend
zijn en overbodig lijken, maar het eindresultaat
is het absoluut waard!

1. Begin in een van de hoeken, in de eerste
steek naast de 2l-ruimte. Maak 1v in de
achterste lus van elke steek. Als je bij een
2l-ruimte komt, maak je 3v. Ga zo rond en sluit
met een hv in de eerste v.
2. Haak 1l, v in dezelfde steek. *3l, sla 2 steken
over, 1v*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l,
sla 2 steken over, sluit met een hv in de eerste
v van de ronde.
3. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte.
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l,
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.
4. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte.
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l,
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.
5. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte.
Haak 1l, 4v in 3l-ruimte. *4v in 3l-ruimte*,
herhaal tussen ** rondom, sluit met hv in de
eerste v van de ronde.
6. Haak 1l, *2hv, 3l, hv in dezelfde steek, 8hv,
5l, hv in dezelfde steek, 6hv*, herhaal tussen **
rondom. Sluit met hv in de eerste hv.
Knip de draad af en werk de eindes weg met
behulp van een stopnaald.

Blocken van de dekens die optie 2 gebruiken
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 2 hebt gebruikt om de vierkantjes
vast te maken, is het belangrijk om je deken
nog een keer te blocken. Dit maakt een groot
verschil, omdat het de verbindingssteken zo
netjes open laat staan, wat je deken een mooi
af en opengewerkt gevoel geeft! De dekens die
optie 2 gebruikten hebben geen rand. Als je je
eigen rand besluit te maken, is het verstandig
om eerst de deken te blocken voordat je de
rand maakt. De deken rekt namelijk nog wat op
tijdens dit blocken. Om je verbindingssteken
te blocken, hoef je niet je hele deken op te
spelden. In plaats daarvan kan je enkel de
verbindingssteken van boven naar beneden en
van links naar rechts vastspelden. Doe dit aan
weerszijden van je steken, of gebruik flexibele
block-draden om het makkelijker te maken.
Blocken kan tijdrovend zijn en overbodig lijken,
maar het eindresultaat is het absoluut waard!
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Blocken van de dekens die optie 1 gebruiken
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 1 gebruikt hebt voor het vastmaken
en de rand hebt toegevoegd, moet je de rand
nog blocken. Het maakt een groot verschil,
omdat je de rand zo netjes opengewerkt laat
staan. Je hoeft de verbindingssteken niet te
blocken bij optie 1. Om de rand te blocken, hoef
je ook hier niet je hele deken op te spelen. In
plaats daarvan kan je alleen de rand opspelden,
langs de kanten van de vierkantjes en in de
punten van de hoeken. Blocken kan tijdrovend
zijn en overbodig lijken, maar het eindresultaat
is het absoluut waard!

Start met een schuifknoop op je naald. In de
Tips&Trucs PDF staat hoe dit moet.
1. Begin in een van de hoeken, in de eerste
steek naast de 2l-ruimte. Maak 1v in de
achterste lus van elke steek. Als je bij een
2l-ruimte komt, maak je 3v. Ga zo rond en sluit
met een hv in de eerste v.
2. Haak 1l, v in dezelfde steek. *3l, sla 2 steken
over, 1v*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l,
sla 2 steken over, sluit met een hv in de eerste
v van de ronde.
3. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte.
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l,
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.
4. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte.
Haak 1l, 1v in 3l-ruimte. *3l, 1v in volgende
3l-ruimte*, herhaal tussen ** rondom. Haak 3l,
sluit met een hv in de eerste v van de ronde.
5. Maak een hv naar de volgende 3l-ruimte.
Haak 1l, 4v in 3l-ruimte. *4v in 3l-ruimte*,
herhaal tussen ** rondom, sluit met hv in de
eerste v van de ronde.
6. Haak 1l, *2hv, 3l, hv in dezelfde steek, 8hv,
5l, hv in dezelfde steek, 6hv*, herhaal tussen **
rondom. Sluit met hv in de eerste hv.
Knip de draad af en werk de eindes weg met
behulp van een stopnaald.
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Blocken van de dekens die optie 2 gebruiken
om de vierkantjes vast te maken
Als je optie 2 hebt gebruikt om de vierkantjes
vast te maken, is het belangrijk om je deken
nog een keer te blocken. Dit maakt een groot
verschil, omdat het de verbindingssteken zo
netjes open laat staan, wat je deken een mooi
af en opengewerkt gevoel geeft! De dekens die
optie 2 gebruikten hebben geen rand. Als je je
eigen rand besluit te maken, is het verstandig
om eerst de deken te blocken voordat je de
rand maakt. De deken rekt namelijk nog wat op
tijdens dit blocken. Om je verbindingssteken
te blocken, hoef je niet je hele deken op te
spelden. In plaats daarvan kan je enkel de
verbindingssteken van boven naar beneden en
van links naar rechts vastspelden. Doe dit aan
weerszijden van je steken, of gebruik flexibele
block-draden om het makkelijker te maken.
Blocken kan tijdrovend zijn en overbodig lijken,
maar het eindresultaat is het absoluut waard!
you are allowed to sell items that are made using this
pattern as long as the designer is credited. anyone wishing
to print copies to distribute with yarn sales can contact me
directly. for any questions, please contact wink at
acreativebeing@gmail.com

