Welkom bij deze CAL!
Na maanden van voorbereiding gaan we eindelijk beginnen! Ik hoop dat je er een beetje zin in
hebt!
Voor het haken van deze deken heb je in totaal 16 bollen Stylecraft nodig. Haak je deze deken
met een ander garen, reken dan aan de hand van het aantal meters per bol even goed uit
hoeveel je nodig hebt. Op een bol Stylecraft van 100 gram zit 295 meter. Het advies is om te
haken met naald 4.
Dit zijn de kleurnummers en het aantal bollen per kleur dat je nodig hebt.
Rozengeur: 1005 (6) 1065 (2) 1080 (2) 1130 (1) 1218 (2) 1123 (1) 1240 (1) 1023 (1)
Zeebries: 1203 (6) 1316 (2) 1034 (2) 1019 (1) 1722 (2) 1725 (1) 1724 (1) 1302 (1)
Ochtenddauw: 1710 (6) 1027 (2) 1081 (2) 1064 (1) 1420 (2) 1114 (1) 1020 (1) 1712 (1)
Ook is het natuurlijk altijd zo dat iedereen anders haakt. Haak je losser dan ik doe, zul je meer
garen nodig hebben, haak je strakker, vanzelfsprekend minder.
Kijk even goed met welke haaknaald je deze deken haakt. Ik haakte hem op naald 4 en kwam
op een totale grootte uit van 130 x 190 cm, inclusief rand.
Zonder de rand kwam ik uit op 120 x 180 cm.
Je zou dus, om even strak of los als ik te haken, de breedte kunnen meten. Wordt jouw deken
breder, haak je met een kleinere haaknaald, wordt hij smaller, neem je een wat dikkere
haaknaald. Dan moet het ook qua garen helemaal goedkomen. Houdt er anders dus rekening
mee dat je garen bij moet kopen.
Deze deken is eenvoudig in de zin van, niet iedere toer is een andere steek. Ik ben gegaan
voor het totaalplaatje en ik houd van regelmaat en van rust. Dit zul je dan ook in grote mate
tegenkomen in je deken.
Iedereen kan hem haken, zowel de gevorderde als de beginnende haakster. Heb je vragen?
Voel je vrij om ze te stellen! We zitten met veel mensen in deze groep, er is vast wel iemand
die je antwoord kan geven.
Ik hoop op 13 ontzettend gezellige weken! Laten we met z’n allen ervoor gaan! Heel veel
plezier!!
Liefs, Joke
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