Tips and Tricks
vertaald door: Wendy de Vries
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In deze Tips and Tricks file zul je al de informatie vinden die verbonden is aan de komende CAL.
Informatie zoals bijvoorbeeld de steken en de tijdlijn zijn te vinden in deze file, om je voor te
bereiden op wat er in de volgende weken op komst is.

Inleiding :
Hoe is deze CAL begonnen? Nou, het idee was er al heel lang. Ik heb altijd de Perzische ontwerpen in
tapijten, tegels en heilige plaatsen bewonderd, dus het was geen echte verrassing dat ik dit wel eens
als een thema zou gaan gebruiken. Daarnaast zijn de kleuren die gebruikt worden in het MiddenOosten helder, kleurrijk en vol van prachtige combinaties, die perfect zijn voor een CAL. In deze CAL
zul je verschillende delen vinden die gebaseerd zijn op verschillende ideeën en ontwerpen. Er zullen
verschillende technieken gebruikt worden, zoals mozaiek haken en overlay haken, en er zullen veel
prachtige kleuren aan bod komen. De naam is gebaseerd op een verzameling van verschillende
markten en bazaren van diverse steden in het Midden-Oosten. Iets dat ze allemaal gemeen hebben
zijn de kruiden met allerlei kleuren en soorten die beschikbaar zijn in mooie hopen, gesorteerd op de
authentieke marktplaatsen, vol van geluiden en leven!

Tijdlijn :
Elke week wordt er een nieuw deel vrijgegeven dat in het Engels gratis op mijn blog komt te staan,
echter is er ook een betaald PDF patroon op Raverly en Etsy . Elke vrijdagavond rond 21.00 (CEST) in
de tijdzone van Europa wordt het nieuwe deel beschikbaar om te downloaden, zodat je dus een heel
weekend heb om te werken aan een nieuw deel. Hier is de lijst van wat je elke week kunt
verwachten:











20 Maart - Week 1 – Introductie en Deel 1: het centrum van de kruidenmarkt
27 Maart - Week 2 – Deel 2 : tweede deel van het centrum van de kruidenmarkt
3 April - Week 3 – Deel 3 : laatste deel van het centrum van de kruidenmarkt
10 April - Week 4 – Deel 4 : Mozaiek haken – Persisch tapijt Deel 1
17 April - Week 5 – Deel 5 : Mozaiek haken – Persisch tapijt Deel 2
24 April - Week 6 – Deel 6 : Glazen lantaarns deel
1 May
- Week 7 – Deel 7 : Arabische daken overlay deel
8 May - Week 8 – Deel 8 : Open Kant haken deel
15 May - Week 9 – Deel 9 : Mozaiek haken – Infinity Stripe – eindeloze streep
22 May - Week 10 – Deel 10 : De rand en het blocken van de deken
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Informatie en hulp :
De CAL zal elke week beschikbaar zijn in een gratis, Engelse versie op mijn blog . Maar een betaald
PDF file zal ook beschikbaar zijn in mijn Ravelry en Etsy winkels in diverse talen. De CAL zal
geschreven patronen bevatten met veel fotos om je te begeleiden. Er zijn GEEN videos. Ook worden
geen diagrammen gemaakt, omdat het patroon nogal ingewikkeld is om in een diagram te
verwerken.
Omdat deze CAL niet gesponsord wordt, wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor de PDFversies. Je moet zelf beslissen of je gratis meedoet via de blog, of dat je een kleine vergoeding
betaald voor PDF’s die je kunt downloaden en bewaren. Tot 1 Juni 2020 is er een 50% korting te
verkrijgen op het kopen van de betaalde PDF-files. Dit betekent dat je het patroon op Raverly kunt
kopen voor slechts $ 2.00 in plaats van $ 4.00 . Als je de PDF’s koopt, krijg je elke week een update
met het nieuwste CAL deel. Na 1 Juni is de kortings periode voorbij en wordt de normale prijs
gevraagd.
Als je geen lid bent of wil worden van Raverly, is er ook een optie voor het kopen van betaalde
patronen via Etsy. Etsy werkt een beetje anders, en daarom ga ik elke week een deel uploaden dat je
dan $ 0.20 kost . Omdat er 10 delen zijn betaal je hetzelfde als via Raverly, alleen verdeeld over de
10 weken die de CAL duurt. Maar net zoals bij Raverly, na 1 Juni wordt de prijs terug naar de
originele prijs gebracht, namelijk $ 0.40. Een paar maanden na de CAL zal er ook een collectie
beschikbaar zijn met alle delen.
Al de linken naar de winkels en naar mijn blog zijn te vinden aan het eind van deze tips en tricks-file.
We hebben ook een Facebook groep speciaal voor deze CAL, die kun je hier vinden:
https://www.facebook.com/groups/theguywiththehookscalgroup
Hier kunnen we elkaar tonen hoever we zijn en er is mogelijkheid om raad en advies te vragen om
elkaar te helpen. Op mijn blog zal ik de gratis Engelse versie van de CAL publiceren en natuurlijk ga ik
er zoveel mogelijk over praten. Echter ga niet alle vragen beantwoorden met betrekking tot de CAL in
prive berichten, emails of in andere contacten. Het wordt anders teveel om te hanteren voor mij.
De juiste plaats voor vragen is de FB groep.

Afkortingen van de gebruikte steken :
De steken die gebruikt worden in deze CAL zijn niet de moeilijkste. Maar toch zijn er een paar
speciale steken gebruikt, daarom is er hier een overzicht welke steken gebruikt worden, dit wordt je
stekengids voor de komende weken.





HV – halve vaste
L – losse
V – vaste
RELV-V – relief vaste voorlangs rond de aangegeven steek
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RELV-A – relief vaste achterlangs rond de aangegeven steek
3V-SAM – 3 vaste samengehaakt op de aangegeven steken
HST – half stokje
ST – stokje
RELST-A – reliefstokje achterlangs rond de aangegeven steek
RELST-V – reliefstokje voorlangs rond de aangegeven steek
2ST-SAM – 2 stokjes samengehaakt op de aangegeven steken
DST – dubbelstokje
RELDST-V – relief dubbelstokje voorlangs rond de aangegeven steek
2RELDST-SAM – 2 relief dubbelstokjes samengehaakt voorlangs rond de 2 aangegeven
steken
DDST – driedubbelstokje
RELDDST-V – relief driedubbelstokje voorlangs rond de aangegeven steek
PC – popcorn steek van 4 stokjes, gesloten met een L
A.L. – achterste lus van een steek
V.L. – voorste lus van een steek
SL.O. – sla over
GR- groep (als in 3st-groep)
HH – herhaal
LB – lossenboogje (als in 5LB – 5 lossenboogje)
VK – voorkant
STK – de afkorting voor steken ( als in volgende 5 steken )
( ) – wat ertussen staat wordt herhaald in deze ronde, soms ook gebruikt voor een
kommentaar of verduidelijking.
{ } – alles tussen deze haakjes wordt gehaakt in de zelfde steek of hetzelfde lossenboogje
[ ] - tussen deze haakjes staat het totaal aantal steken na een toer/kant
* - Dit geeft het begin aan van een deel dat herhaald wordt in een toer/kant. Meestal is dit
een grote herhaling, die herhaald wordt met het aangegeven aantal keren dat erachter staat.

Speciale Steken :
Al de speciale steken zullen verklaard worden met fotos in de delen waarin ze voor het eerst gebruikt
worden.


Picot – 3 L, steek de haak in de eerste van de 3 L en haak een hv erini



Kruissteek stitch (KS) – Deze steek wordt gehaakt over 2 steken. Je slaat de eerste steek over
en haakt een stokje in de volgende steek. Daarna maak je nog een stokje, maar dan in de
overgeslagen steek. Maak deze steek ACHTER het al gehaakte stokje, zodat deze erachter
komt, en niet er overheen.



Aangepaste Kruissteek (AKS) –Deze steek is ook bekend als de Judith steek maar is een
aangepaste variant van de kruissteek. Deze steek wordt over 3 steken gehaakt. Sla de eerste
steek over, haak een stokje in de volgende 2 steken, maar dan een stokje in de overgeslagen
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steek. Het wordt dan een beetje een uitgerekt stokje dat zich over de andere 2 stokjes heen
strekt. Het derde stokje wordt daarom aan de VOORkant van de andere 2 steken gehaakt.
Dus je steekt je naald in vanaf de voorkant naar achter, en trek de lus op over de andere 2
stokjes heen.

Speciale Opmerkingen :






Het gehele CAL patroon wordt gehaakt aan de voorkant van het werk. Elke week herinner ik
je eraan dat je aan de goede kant werkt, om er zeker van te zijn dat je goed begint. Maar het
gehele patroon is gehaakt aan de voorkant, dus nooit keren.
In de patronen heb ik mijn eigen schrijfstijl. De steken in de huidige toer worden geschreven
met Caps-lock, steken uit de vorige toeren waar ik naar verwijs zijn geschreven met een
kleine letter.
In het patroon heb je regelmatig kleuren van het garen die terzijde worden gelegd, om later
weer op te pakken. Je spaart op die manier garens, en hoeft niet zoveel eindjes weg te
werken later. Een gemakkelijke manier om het garen mee te laten lopen is het bolletje door
een grote lus te trekken bij de laatste steek. Sluit de lus, en het garen zit vast en je kunt het
terzijde leggen. De techniek is uitgelegd via fotos hieronder. Je kunt ook een
steekmarkeerder gebruiken aan je laatste lus. Maar natuurlijk, als je het niet makkelijk vindt,
dan kun je ook gewoon afhechten en de eindjes wegwerken in de volgende toer. Je hebt ook
dan genoeg garen beschikbaar volgens de materiaal lijst.

Foto 1 laat het eind van de toer zien met de laatste lus. Trek de lus groot als in foto 2 zodat je bal
garen erdoor gehaald kan worden. Trek de bal garen erdoor zoals op foto 3. Sluit de lus door de draad
aan te trekken, zoals in foto 4.
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Het gehele patroon wordt gehaakt met 1 en dezelfde maat haaknaald. Dit zorgt ervoor dat je
werk gelijk blijft. Afhankelijk van welk type garen of welk merk je kiest, moet je er toch aan
denken dat je altijd een maat naar boven gaat ipv de aanbevolen haaknaald voor dat garen
(zie ook in materiaal file)
De 4 2LB in het patroon zijn altijd de 4 hoeken van de deken. Ze zijn altijd benoemd aan het
eind van het totaal aantal steken.
Een paar belangrijke regels voor het mozaiek deel van deze CAL:
– alle toeren zijn aan de goede kant van het werk.
- Alle vasten worden gehaakt in de achterste lus van een steek, behalve de steken in de hoek2-lb
- Alle st worden gehaakt in de voorste lus van de steek van 2 toeren terug. Dus als voorbeeld,
als je een st moet haken in toer 4, dan gaat die in de voorste lus van de steek in toer 2. In het
patroon staat er gewoon in v.l. dan betekent dat altijd 2 toeren terug.
- Een gemakkelijke manier om het duidelijk te maken is dat je de meeste van de voorste lus
toeren in dezelfde kleur haakt van 2 toeren terug.
- De mozaiek toeren zijn korter beschreven dan de rest. Als er staat 5 V in a.l. – betekent dat
dat je 1 V moet maken in de volgende 5 steken, niet 5 V in 1 steek.
-Als je een st haakt in de a.l. voor mozaik haken, sla dan altijd de steek erachter van de
huidige toer over.

Vaardigheidsniveau :
Hoewel dit patroon delen bevat waar basis en een beetje ervaren haakkennis en ervaring nodig is,
denk ik dat dit patroon past voor alle niveaus. Als je goed kijkt hoe de steken gebruikt worden, kun je
al een beetje aflezen of het patroon geschikt is voor jouw niveau. Maar wees niet bang als je iets nog
nooit gedaan hebt, want in de komende weken wordt dat allemaal precies uitgelegd.

Standaard en proeflapje :
Om te zorgen dat je vastheid en haakwerk past bij dit patroon, is hier een proeflapje. Je kunt kleur G
en H hier voor gebruiken. Het proeflapje meet je van punt tot punt. Het kleine 8 puntige sterretje
moet ongeveer 7cm/2,7 inches voor de kanten versie zijn, ongeveer 9cm /3,5 inches voor de
lichtgewicht versie en ongeveer 11cm /4,3 inches zijn voor de zwaardere garens versie. Klein beetje
verschil maakt niet uit, maar als de maten echt niet kloppen, kies dan een grotere of kleinere
haaknaald. Je bent ook altijd welkom om dit te bespreken met de FB groepI
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Neem de haaknaald van je keuze voor het gekozen garen en kleur G.
Maak een magische ring of 6 L en maak er een ring van met een hv in de eerste losse
Toer 1 (RS) : 1 L (telt niet als steek), 8 V in de ring. HV in top van de eerste steek. [8 V]
Toer 2 : 5 L ( = eerste ST + 2 L ), ( 1 ST in de volgende steek, 2 L ) 7 keer. HV in de derde L om aan te
sluiten. [8 ST/8 keer een 2-LB]
Toer 3 : 4 L ( = eerste ST + 1 L ), 1 PC in het volgende 2-lb, 1 L, ( 1 ST in volgende steek, 1 L, 1 PC in
volgende 2-lb, 1L ) 7 times. HV in derde l om aan te sluiten. Knip de draad af .
[8 PC/8 ST/16 keer een 1-LB]
Toer 4 : Neem kleur H en maak die vast in een willekeurig st. 1 L (telt niet als steek), * 1 V in steek,
{HST-ST-DST} in vlg 1-lb, 1 L, sla de pc over, {DST-ST-HST} in vlg 1-lb. HH vanaf * nog 7 keer. HV in de
top van de eerste steek. Knip de draad af. [8 gr van V/HST/ST/DST/1 L/DST/ST/HST]
Toer 5 : Neem kleur G en maak vast in een willekeurig 1-lb. 1 L (telt niet als steek), * {1 V- L2-1 V} in
1-lb, 1V in vlg 7 steken. HH vanaf * nog 7 keer. HV in top van eerste steek. Knip de draad af. [72 V/8
keer een 2-LB]
Toer 6 : Neem kleur H en hecht die aan in een willekeurig 2-lb. 1 L (telt niet als steek), * {1 V-2 L-1 V}
in 2-lb, 1 V in vlg 3 steken, 3V-SAM overde vlg 3 steken, 1 V in vlg 3 steken. HH vanaf * nog 7 keer.
HV in top van eerste steek. Knip de draad af. [64 V/8 keer een 3V-SAM / 8 keer een 2-LB]
Denk er aan dat dit proeflapje niet overeenkomt met het begin van het patroon, het komt verder niet
voor in de CAL. Het heeft dus geen nut hier verder mee door te haken.

Betreffende de CAL
Nu nog een paar laatste opmerkingen over deze CAL. De CAL is in het Engels gratis verkrijgbaar, blijft
gratis en wordt vrijgegeven door mij – Mark Roseboom a.k.a. The Guy With the Hook. Alle materialen
en voorbeelden die gebruikt zijn voor deze CAL zijn niet gesponsord. Veel geld en tijd is geinvesteerd
in het organizeren van deze CAL, dus respecteer alstublieft al de voorwaarden en bepalingen van dit
patroon. Het copyright blijft bij mij en het is niet toegestaan om het patroon of onderdelen hier van
te delen. Het is echter wel leuk om te verwijzen naar mij als de designer of te verwijzen naar de
naam van de CAL. Natuurlijk kan ik deze CAL niet in mijn eentje hosten, daarom mijn grote dank aan
al de mensen die me ermee geholpen hebben, ze worden bij naam genoemd op mijn blog en op de
Raverly en Etsy patroon bladzijdes.
En natuurlijk staat het je vrij om mijn winkels, blog en sociale media te bezoeken op :
https://theguywiththehook.com
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
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https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook
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