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Welkom bij de Tweede CAL van Lossen & Vasten!  

 

Bij mijn eerste Cal viel ik al van de ene verbazing in de andere, bij deze gaat het al net zo! 

Deze Cal is ontstaan door vragen van jullie zelf. We waren nog niet eens uitgehaakt bij de 

eerste of er kwamen al vragen over een volgende Cal. Niet te geloven, maar het ging wel 

kriebelen… 

En zo gaan we dan, na maanden van voorbereiding, starten met de tweede Cal. 

 

Voor het haken van deze deken heb je in totaal 15 bollen Colour Crafter 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 Colour Crafter van 100 gram zit 300 meter. Het advies is 

om te haken met naald 4, maar je hebt ook zelf aan de hand van je proeflapje kunnen bepalen 

met welke naald jij deze deken het beste haken kunt. Dat is natuurlijk niet verplicht, niets 

moet, maar houd er rekening mee dat als je losser haakt dan ik doe, je meer garen voor je 

deken nodig zult hebben. 

De grootte van mijn deken is 120 x 180 centimeter. 

 

Dit zijn de kleurnummers en het aantal bollen per kleur die ik gebruikte voor mijn dekens.  

Zonsondergang: 6x 2017, 2x 1123, 2x 2018, 2x1240, 1x1711, 2x 841 Velvet 

Sterrenhemel: 6x 2019, 2x 1011, 2x 1708, 2x 1820, 1x 1001, 2x 842 Velvet 

Maanlicht: 6x 2010, 2x 1081, 2x 1054, 2x 1710, 1x 1114, 2x 851 Velvet 

Bij de pakketten wordt een label geleverd. Dit label is alleen verkrijgbaar als je een origineel 

pakket aanschaft. Bij de bestanden in de Facebook-groep vind je een berichtje met de 

verkooppunten. 

 

Wil je deze deken groter of kleiner maken, dan kun je beginnen met een lossenaantal dat 

deelbaar is door 12 + 2. Houd er wel rekening mee dat het aantal vierkantjes dat staat 

aangegeven in de patronen dan ook niet klopt. Hier zul je zelf een weg in moeten vinden met 

meer of minder vierkantjes en hoeveel. 

Deze deken is, net als de eerste Cal van Lossen & Vasten, eenvoudig in de zin van, niet iedere 

toer is een andere steek. Ik ben, ook deze keer weer, 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. Ik probeer in mijn 

patronen alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en bij deze Cal is ook nog eens bij iedere 
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steek een filmpje gemaakt. Deze kun je wekelijks vinden op mijn website onder video’s 

(www.lossenenvasten.nl/videos). 

 

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 weer 13 ontzettend gezellige weken met elkaar! Laten we met z’n allen ervoor 

gaan! 

Heel veel plezier!! 

 

Liefs, Joke 
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