Home Sweet Home
Welkom bij alweer de derde Cal van Lossen & Vasten. Het blijft een bijzonder iets, het
ontwerpen van een Cal. Zoveel mensen die samen gaan haken aan één en dezelfde deken. Ook
dit keer waren de reacties, die ik vanaf de eerste aankondiging van deze Cal kreeg,
hartverwarmend. Het werkt erg prettig als je weet dat er een hoop mensen zijn die aan willen
haken. Jullie enthousiasme heeft er mede voor gezorgd dat de drukke maanden van
voorbereiding hele leuke maanden waren. Dank jullie wel daarvoor!
Zelf ben ik erg blij met het ontwerp van deze deken. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt en
mijn hart maakt nog steeds een sprongetje als ik naar haar kijk.
“Home Sweet Home” is het thema dat ik koos voor deze Cal. Het wordt een echte
woondeken. Bij de woorden “Home Sweet Home” denk ik aan huiselijkheid, aan gezelligheid.
Ik word er blij van. Dit is ook de reden dat ik deze woorden haakte in mijn deken.
Nadat de eerste deken klaar was en ik haar zó ontzettend mooi vond, haakte ik vol
zelfvertrouwen de volgende 3 dekens. Mijn wens voor jullie is dat je je eigen deken met
hetzelfde gevoel zult gaan haken. Dan gaan we 14 prachtige weken tegemoet!
De namen en kleuren die ik koos voor deze Cal zijn:
Live (leef)
Love (heb lief)
Laugh (lach)
Enjoy (geniet)

1724 (6x), 1277 (5x), 1432 (2x), 1822 (2x), 1065 (2x), 1009 (2x)
1005 (6x), 2010 (5x), 1004 (2x), 1080 (2x), 1130 (2x), 1064 (2x)
1203 (6x), 1034 (5x), 2012 (2x), 2018 (2x), 1422 (2x), 1099 (2x)
2010 (6x), 1820 (5x), 1302 (2x), 1083 (2x), 1081 (2x), 1080 (2x)

Ik haakte deze deken met de Colour Crafter van Scheepjes. Dit is ook het garen dat je zult
aantreffen in de kant en klare pakketten. Deze zijn er in de samenstelling van kleuren die ik
koos.
Haak je de 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.
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.
Zelf haakte ik de deken voornamelijk met haaknaald nummer 4. Af en toe gebruikte ik ook
naald nummer 4½ en voor de laatste toer zelfs nummer 3. Ik geef dit in het patroon duidelijk
aan.
Heb je aan de hand van het proeflapje ontdekt dat je strakker of losser haakt dan ik, kun je
natuurlijk andere nummers gebruiken. Dikkere naalden voor als je strakker haakt en dunnere
naalden voor als je losser haakt.
Houd er rekening mee dat, als je losser haakt dan ik doe en je niet een andere haaknaald
neemt, je meer garen voor je deken nodig zult hebben.
Je kunt je deken breder of smaller maken door steeds een veelvoud van 6 bij beginlossen op te
tellen of af te trekken.
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Het formaat van mijn deken is 192 x 122 centimeter.
Als je precies doet wat het patroon zegt qua afhechten en aanhechten, meerderen en minderen
kom je altijd goed uit met je steken en zitten alle steken ook aan de goede kant van je werk.
Deze deken is, net als de eerste en tweede Cal van Lossen & Vasten, eenvoudig in de zin van,
niet iedere toer is een andere steek. Ik ben, ook dit 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 haar haken, zowel de gevorderde als de beginnende haakster. Ik probeer in mijn
patronen alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Ook zijn er bij deze Cal weer een aantal
filmpjes gemaakt. Hiermee wordt alles nóg duidelijker. Je kunt deze vinden op mijn website
onder het kopje video’s (www.lossenenvasten.nl/videos).
Ik heb ervoor gekozen om alleen (nieuwe) filmpjes te maken van de steken die bestaan uit 1
toer. Dit kwam vooral voort uit tijdgebrek.
Ik ben ervan overtuigd dat de andere steken duidelijk met foto’s zijn uitgelegd. Mocht het
tóch niet lukken dan kun je altijd vragen stellen in de groep. Uit ervaring weet ik dat men daar
erg behulpzaam is. Daar waar ik kan zal ik zelf natuurlijk ook helpen.
Ik hoop op weer 14 ontzettend gezellige weken met elkaar! Laten we er met z’n allen voor
gaan!
Heel veel plezier!!
Liefs, Joke
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