We zijn van start!!
De tweede Cal van Lossen & Vasten is een feit! Ik hoop dat we weer 13 fantastische weken
met elkaar zullen beleven en dat er weer hele mooie dekens gehaakt zullen worden!
De namen van de dekens van deze Cal zijn
Zonsondergang (rood)/Sterrenhemel (blauw)/Maanlicht (geel). In deze volgorde geef ik
ook de kleurnummers aan in het patroon. Verdere instructies vind je bij het stukje “Voor je
begint”. Deze zijn te vinden bij de bestanden in de Facebookgroep en onder Cal 2016 Vierde
Kwartaal op de website.
Laten we snel gaan beginnen.
Haak met kleurnummer 2017/2019/2010 een lossenlijn van 158 lossen. Ik gebruikte hiervoor
gewoon de haaknaald waar ik het grootste deel van mij deken mee haak. Voor mij is dat
nummer 4. De eerste steek heeft, (in iedere geval voor mij) geen lossere lossenlijn nodig.

Toer 1
Haak een vaste in de 2de losse vanaf de naald en in alle 156 lossen daarna. Je hebt nu 157
vasten.
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Toer 2
De steek die we nu gaan haken vind ik erg lijken op allemaal kleine dauwdruppeltjes. Om
deze reden noem ik ze ook zo. Of deze steek ook een andere naam heeft zou ik zo niet weten.
Ik heb hiervan een filmpje op de website staan. Je kunt deze vinden op
www.lossenenvasten.nl onder video’s onder de naam dauwdruppels.
Haak 3 lossen. Sla de eerste 2 steken over en haak in de 3de steek 3 halve stokjes samen.
Hiervoor sla je de draad om je naald, steekt de naald in de steek en haalt de draad op. Je hebt
nu 3 lussen op je naald. Sla de draad nog eens om je naald, steek de naald in dezelfde steek en
haal de draad op. Je hebt nu 5 lussen op je naald.
Sla weer de draad om je naald, steek de naald in dezelfde steek en haal de draad op. Je hebt nu
7 lussen op je naald. Nu sla je de draad om je naald en haalt hem in 1 keer door alle 7 lussen.
Haak 1 losse. Sla 1 steek over en haak een half stokje in de steek daarna. *Haak 1 losse, sla 1
steek over en haak in de steek erna 3 halve stokjes samen. Haak 1 losse. Sla 1 steek over en
haak een half stokje in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer.

Toer 3
Haak 3 lossen. Sla de losse van de 1-lossenlus over en haak een half stokje in de steek daarna.
*Haak 1 losse, sla de losse van de 1-lossenlus over en haak 3 halve stokjes samen in de steek
daarna. Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus over en haak een half stokje op de
volgende steek.** Herhaal van * tot ** tot je bij de 3 beginlossen van de vorige toer bent
aangekomen. Haak 1 losse, sla 1 losse over en haak een half stokje in de 2de van de 3
beginlossen van de vorige toer.
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Toer 4
Haak 3 lossen. Sla de losse van de 1-lossenlus over en haak 3 halve stokjes samen in de steek
daarna. *Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus over en haak een half stokje in de steek
daarna. Haak 1 losse. Sla de losse van de 1-lossenlus over en haak 3 halve stokjes samen in de
steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot je bij de 3 beginlossen van de vorige toer bent
aangekomen. Haak 1 losse, sla 1 losse over en haak een half stokje in de 2de van de 3
beginlossen van de vorige toer.

Toer 5 t/m 10
Herhaal toer 3 en 4

Toer 11
Haak 1 losse (dit is niet je eerste steek). Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken
daarna. Ik haakte dus niet om de lossen van de vorige toer heen, maar gewoon in de steken.
De laatste 2 vasten haak je in de 3de en de 2de losse van de 3 beginlossen van de vorige toer.
Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2018/1708/1054. Je hebt nu weer 157 steken.
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Toer 12
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 1123/1011/1081.

Toer 13
Haak 4 lossen. Sla de 2de steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes samen. Hiervoor leg
je de draad om je naald, steekt hem door de steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om
je naald en haalt hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je legt de draad om de naald, steekt
hem in dezelfde steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem door
de eerste 2 lussen op je naald. Je legt nu weer de draad om je naald en haalt hem door alle 3
de lussen. Haak een losse. *Sla de volgende steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes
samen. Haak een losse.** herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Sla 1 steek over
en haak in de laatste steek een stokje.
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Toer 14
Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende
steek. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 4 laatste lossen van de vorige toer
bent aangekomen. Sla 1 losse over en haak een stokje in de 3de van de 4 beginlossen. Hecht de
draad af.

Toer 15
Hecht aan de andere kant kleurnummer 2018/1708/1054 aan in de 3de van de 4 beginlossen.
Haak 1 losse en haak een vaste in dezelfde steek als waarin je de draad hebt aangehecht. Haak
een vaste om de volgende losse. Haak nu in iedere steek en om iedere 1-lossenlus van de
vorige toer een vaste. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. Je hebt
weer 157 steken.
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Toer 16
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna.

Toer 17 t/m 26
Zie toer 2 t/m 11

Toer 27
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet.

Toer 28
Haak 3 lossen en haak in dezelfde steek nog een stokje. *Sla 2 steken over en haak 3 stokjes
in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot je nog 3 steken over hebt. Sla 2 steken over en
haak 2 stokjes in de laatste steek. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer
1711/1001/1114.
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Toer 29
Haak 3 lossen. Haak in de opening na de 2 stokjes van de vorige toer 3 stokjes. Haak in iedere
opening tussen 2 groepjes stokjes 3 stokjes. Haak in de laatste steek (de 3de van de 3
beginlossen van de vorige toer) een stokje. Wissel hierbij weer terug naar kleurnummer
841/842/851 van de Velvet.

Toer 30
Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de opening na de 3 stokjes van de
vorige toer, 3 stokjes. Haak verder in iedere opening tussen 2 groepjes stokjes, 3 stokjes.
Eindig de toer met 2 stokjes in de laatste steek ( de 3de van de 3 beginlossen van de vorige
toer). Wissel hierbij naar kleurnummer 2018/1708/1054.
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Toer 31
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna 1 vaste. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnummer 1240/1820/1710. Nog steeds geen steken kwijtgeraakt? Als het goed is zijn
het er nog steeds 157.

Week 1 zit erop. De kop is er af. Het begin van je nieuwe deken is gehaakt. Wat toch heerlijk
om weer samen met jullie te werken aan dit mooie project! Ik hoop dat je erg blij bent met
datgene wat je voor je ziet. Mijn advies is om meteen even alle draadjes af te hechten. Dan
zijn het er op het laatst niet zoveel tegelijk.
Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week!
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