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De dag des Doods is een traditionele Mexicaanse feestdag welke wordt gevierd met vrienden en 

familie. Op deze dag kom je samen om te bidden en herinneringen op te halen aan vrienden en familie 

die zijn overleden. Door het bidden en uitvoeren van diverse rituelen probeert men de reis van de 

overledene te ondersteunen in het hiernamaals. Belangrijk hierbij is om deze dag niet als iets 

verdrietigs of negatiefs te zien, maar als een dag van vreugde en kleuren om te vieren dat de geesten 

van de overledenen ontwaken op deze dag. Het is een prachtige traditie en wellicht kunnen we hier 

een les uit trekken. In een tijd – waarin we velen geliefden verliezen aan ziektes als COVID-19, is het 

wellicht een mooie manier om iemand te eren wie je bent verloren. Ik was geïnspireerd om de Dia de 

los Muertos te verwerken in een haakproject door de vele elementen die deze Mexicaanse feestdag 

kenmerkt. Kleuren, schedels, bloemen, decoratie…en hiermee creëerde ik dit ontwerp. Omdat dit 

ontwerp vol zit met kleine details en het wat tijd zal kosten om te maken, leek het me een goed idee 

het patroon op te splitsen in een 4-weekse crochet-a-long. Meedoen hieraan is uiteraard geheel gratis, 

en als je dit doet, dan vraag ik je iemand bij het maken van dit project in gedachten te nemen die je 

bent verloren en wie je dierbaar is. Tweede voorwaarde om mee te doen aan deze CAL: haak dit 

project met een positieve en vrolijke mindset. Zie de schedels niet als iets donkers of negatiefs, maar 

decoreer ze en kom in de feest modus om je verloren geliefdes reis te bemoedigen, net zoals de Dia de 

los Muertos is bedoeld. Dit is het uiteindelijke doel van deze feestdag en dit wil ik ook uitdragen met 

dit haakproject. Heel veel plezier! 

Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook 
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Informatie handleiding van de Día de los Muertos CAL: 

In deze kleine handleiding zal ik proberen wat dingen betreffende de CAL uit te leggen zoals welke 

steken zijn gebruikt in het patroon, welk garen en kleuren zijn gebruikt inclusief de hoeveelheden, de 

mate van moeilijkheid, welke materialen benodigd zijn, etc. Alles wat je maar moet weten voor de 

Cal start vind je hierin, en tijdens de Cal zal deze handleiding ook je gids zijn naast het patroon omdat 

in deze handleiding de stekenafkortingen en kleurnummers ook vermeld staan. Lees dus eerst dit 

alles goed door als je je gaat voorbereiden voor deze Cal. 

 

Benodigde Materialen: 

- schaar 

- borduurnaald 

- steekmarkeerders 

- haaknaald 2.0 mm en 3.0 mm. (belangrijk om te weten is dat als je ervoor kiest om een ander garen 

te nemen met een andere dikte haaknaald voor deze Cal, dan ook de kleinste haaknaald een hele 

mm kleiner te nemen dan degene waarmee je het patroon gaat haken. Dus als voorbeeld: Als je een 

4.0 mm haaknaald neemt voor je gekozen garen, neem dan als kleinste naald een 3.0 mm haaknaald. 

Dit geld voor elk formaat haaknaald wat je uiteindelijk kiest. En volg deze instructie op anders zal het 

formaat van je schedeltjes niet passen op het patroon wat je gaat haken.) 

- blocking materialen 

 

Benodigde garens: 

Voor dit patroon gebruikte ik Scheepjes Catona. Dit is een regulier gemerceriseerd katoenen garen 

welke bestaan uit 100 % gemerceriseerd katoen. Dit is een standaard garentype wat in vele merken 

verkrijgbaar is naast Scheepjes. Enige handige detail van Scheepjes Catona is de brede keuze aan 

kleuren en de hoeveelheden komen in bolletjes van 10, 25 en 50 gram. De bollen van 50 gram 

Scheepjes Catona hebben een lengte van 125 meter. Voor dit patroon gebruikte ik 8 kleuren welke 

hieronder beschreven staan met de benodigde hoeveelheden erbij. Voel je vrij kleuren te wisselen of 

zelf iets te bedenken, echter zijn de aangegeven hoeveelheden enkel voor gemerceriseerd katoenen 

garens. Let op! Dit is ook mede de lijst met afkortingen voor het kleurgebruik welke in het patroon 

genoemd worden. En de hoeveelheden garens beschreven bevatten ook altijd een paar gram reserve 

ter zekerheid. 

Kleur afkorting: Kleur:  Colorway used: Benodigde hoeveelheid: 

Kleur A: Wit 105 Bridal White 80 grams 

Kleur B: Zwart 110 Jet Black 135 gram 

Kleur C: Groen 512 Lime 15 gram 

Kleur D: Geel 208 Yellow Gold 25 gram 

Kleur E: Lichtblauw 397 Cyan 20 gram 

Kleur F: Roze 251 Garden Rose 25 gram 

Kleur G: Paars 508 Deep Amethyst 20 gram 

Kleur H:  Zandkleur 179 Topaz 25 gram 
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Formaat: 

Het formaat van het project zal een diameter van 65 cm hebben. 

 

 

Tijdlijn: 

De tijdlijn voor deze crochet-a-long zal zijn: 

Introductie van de CAL – tot 4 Oktober 2020 

Onthulling deel 1 – Centrale bloemenperk – Zondag 4 Oktober 2020 

Onthulling deel 2 – Zwart en Wit (inclusief het haken van schedeltjes) – Zondag 11 Oktober 2020  

Onthulling deel 3 –Schedeltjes bevestigen en start van de bloemenkronen –Zondag 18 Oktober 

2020 

Onthulling deel 4 –Het afhaken van de bloemenkronen, de rand en het decoreren van de 

schedeltjes – Zondag 25 Oktober 2020 

Iedere zondag in Oktober zal ik een deel van de CAL posten, echter zal ik geen tijd vermelden. Ik 

probeer ieder nieuw deel zo vroeg mogelijk te posten op Europese tijdzone, maar er kan soms ook 

een reden zijn waardoor er vertraging in zit. Soms wil er technisch iets tegen zitten, raak dan niet in 

paniek want ieder deel komt uiteindelijk gewoon online op de dag. Uiteraard zal ik dit ook iedere 

Zondag aankondigen. Dit gaat via mijn website en ik zal ook updates versturen via Ravelry. Als je de 

tijdlijn van de Cal kan aanhouden, zorg er je voor dat je Dia de los Muertos precies op tijd klaar zal 

zijn voor de feestdag dit jaar welke op 2 November 2020 valt. Na de Cal zullen de patronen gewoon 

beschikbaar blijven, gratis en zonder verplichtingen. Patronen kunnen altijd worden gevonden op 

mijn website en op Ravelry. 

 

Moeilijkheidsgraad: 

De moeilijkheidsgraad voor dit patroon is gevorderd. Een beginner zal dit moeilijk vinden om te 

maken omdat het patroon veel detail heeft, divers stekengebruik en verschillende technieken. Kijk 

naar de steken legenda hieronder om te zien of je dit beheerst, doe je dit dan kan je zeker meedoen. 

Er zijn meer dan honderd foto’s in de CAL om je te helpen en de instructies zijn duidelijk beschreven. 

Mocht je toevallig mijn laatste CAL hebben gehaakt, dan zal je weten hoe uitgebreid de beschrijving 

is.  
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Talen en hulp: 

 

Als je je afvraagt in wat voor talen de CAL uitkomt, dan adviseer ik je om mijn website te bezoeken of 

de Ravelry patroon pagina te bekijken. Het is altijd aan mijn vertalers om deze enorme klus te klaren 

en dus is het van tevoren niet te zeggen welke talen er uiteindelijk gepubliceerd gaan worden. Soms 

wordt er nog net een nieuwe vertaling gepost vlak voor de lancering, het is dan ook raadzaam om de 

meest recente info hierover te bekijken op bovengenoemde plekken. 

Als je vragen hebt tijdens het haken van de CAL, weet dan dat er geen Facebook-groep beschikbaar is 

om je vragen te stellen. Ik host deze CAL alleen door diverse problemen en ongemakken in het 

verleden, hierdoor heb ik de keuze gemaakt niet langer hulp te bieden via Facebook groepen. Als je 

een vraag hebt kun je deze altijd stellen door een contact formulier in te vullen op mijn website of 

me een privebericht te sturen op social media. Maarrr, hou er rekening mee dat het even kan duren 

voor je antwoord hebt. Ik kan enkel een bepaalde hoeveelheid tijd per dag besteden aan vragen 

beantwoorden en dit hangt ook af van de hoeveelheid vragen die te beantwoorden zijn. Het patroon 

is enorm uitgebreid beschreven en vrij duidelijk, echter zullen er altijd vragen zijn. Absoluut geen 

probleem, wacht enkel geduldig op een antwoord.  

 

Gebruikte steken: 

 

U.S.-terminologie: 

 

• HV – halve vaste 

• V – Vaste 

• RVA – maak een reliëf vaste rond de achterkant van aangegeven steek. 

• RVV– maak een reliëf vaste rond de voorkant van aangegeven steek. 

• 3VSAM – haak 3 vasten samen over 3 aangegeven steken. 

• 4VSAM- haak 4 vasten samen over 4 aangegeven steken. 

• HST – half stokje 

• RHSTV – maak een reliëf half stokje rond de voorkant van aangegeven steek. 

• RHSTA – maak een reliëf half stokje rond de achterkant van aangegeven steek. 

• ST – Stokje 

• 2STS – 2 stokjes samenhaken over aangegeven 2 steken. 

• RSTA – maak een reliëf stokje rond de achterkant van aangegeven steek. 

• RSTV – maak een reliëf stokje rond de voorkant van aangegeven steek. 

• DST – dubbel stokje. 

• PC – popcorn steek welke altijd wordt gehaakt met 4 stokjes en altijd wordt afgesloten met 

een losse. 

• PUFF – Puff steek waarbij de draad altijd 4 keer wordt opgehaald uit de steek en 4 keer 

wordt omgeslagen om de naald wat resulteert in 9 lussen op de haak. Sluit de Puff steek 

altijd met een losse af. 
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• L – losse 

• RMT – ruimte (als in 2l-ruimte) 

• Gr – groep (als in 3st- groepje) 

• AL – achterste lus van steek 

• VL – voorste lus van de steek 

• * - markeert het start punt van een herhaling. 

•  [] – Geeft het totaal aantal steken weer na een Ronde. 

• () – Teksten hiertussen geven soms een herhaling binnen een Ronde aan of soms een kleine 

aanwijzing. 

• HH– Herhaal 

• GK – Goede kant van het werk. 

 

 

 

 

 

Patroon notities: 

- Steken gebruikt in het patroon zijn niet individueel uitgelegd. Ik raad aan bij het niet kennen 

van een steek het internet te raadplegen aangezien er honderden tutorials en filmpjes van 

iedere steek zijn met een goede uitleg. 

- Steken getypt in hoofdletters zijn steken die gemaakt worden in de huidige Ronde, steken 

getypt in regulier formaat zijn steken die verwijzen naar voorgaande Rondes. 

- Foto’s in het patroon kunnen soms iets afwijken van de standaard doordat ik een 

linkshandige haker ben. Meestal levert het totaal geen problemen op, maar ik vermeld het 

gewoon in al mijn patronen die ik schrijf. 

- Popcorn steken gemaakt in het patroon bestaan altijd uit 4 stokjes, en worden altijd 

afgesloten met een losse. Let op! Deze afsluit losse telt niet als steek. Wanneer je dus bijv. 3 

lossen moeten haken na een popcorn, dan haak je eigenlijk 4 lossen – 1 afsluitlosse en 

daarna 3 nieuwe lossen.  

- De afsluit notitie hierboven is ook van toepassing op de Puff steek. 

- Omdat we in Rondes werken, zal het patroon enkel aan de goede kant van het werk worden 

gehaakt. We gaan soms naar de achterkant van het werk, maar dit wordt dan altijd duidelijk 

vermeld. 

- Het patroon bevat 4 delen. Iedere week zal ik een nieuw deel posten aangezien het een 

crochet-a-long is. Over de vier weken tijd zal het patroon compleet worden. Kijk naar de 

tijdlijn voor de exacte data. Het patroon is te allen tijde gratis beschikbaar zonder 

voorwaarden. 

- Er zijn geen teltekeningen voor dit patroon beschikbaar aangezien de complexiteit van het 

patroon echt te ingewikkeld is om uit te beelden in teltekeningen. 

- Er zijn video’s beschikbaar voor dit patroon omdat ik een linkshandige haker ben en alles in 

spiegelbeeld zou voorhaken voor deelnemers. 
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- Het patroon bevat wat simpel borduurwerk, dit is echter een optionele keuze welke niet 

verplicht is. 

- Foto’s kunnen aanwijzingen zoals lijnen of pijlen bevatten om je te helpen tijdens het haken 

van de Rondes. Foto’s worden altijd geplaatst na de geschreven Ronde om het overzichtelijk 

te houden. 

- In het patroon zul je weleens met twee kleuren werken, welke afgewisseld worden iedere 

Ronde. Hiervoor kun je makkelijk beide garens afwisselen zonder af te hechten. Als je niet 

weet hoe dit moet, kijk dan op de uitgebreide tutorial op mijn website hierover. Het zal je 

heel wat draadjes weg werken schelen. 

- Foto’s zijn genummerd naar Rondes. Foto 1 is dus Ronde 1. Als er bijv. 1.1 of 1.2 staat, dan 

zijn dit extra foto’s die bij die Ronde horen. 

- Als je een ander garen type hebt gekozen om deel te nemen, dan zal je ook zelf een andere 

dikte haaknaald hebben gekozen. Let op! In het patroon zal ik altijd spreken over de grootste 

en kleinste maat haaknaald. Op deze manier blijft het patroon volgbaar voor een ieder. 

Zolang je maar een volle mm tussen de twee gekozen maten haaknaalden houdt is er geen 

probleem. 

- Soms is het nodig een nieuwe draad rond de achterkant van een steek aan te hechten. Haak 

dan gewoon rond de achterkant van een steek zoals je dit normaal zijn, maar maak een halve 

vaste om de steek om te beginnen ter aanhechting. Hierna haak je om dezelfde steek de 

eerste steek. 

- Wanneer je een losse haakt aan het begin van een Ronde, dan is deze enkel bedoelt om 

hoogte creëren, deze telt dus nooit als steek. 

- De nummering van de Rondes zal gewoon doorlopen gedurende de delen van de CAL. Enkel 

de schedeltjes zijn een zij-opdracht van het patroon met een eigen stappenplan. 
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Proef schedeltje haken : 

 

Schedel maat op een haaknaald 2.0 mm met Scheepjes Catona: op het breedste zijn ze ongeveer 7cm 

breed en de hoogte van een schedeltje is ongeveer 8 cm. Het geeft niet als de maat iets afwijkt. Het 

patroon heeft wat speling om hier mee om te gaan. 
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Neem de kleinere maat haaknaald – in mijn handleiding en met mijn garenkeuze is dit een haaknaald 

2.0 mm en kleur A. 

Stap 1: Neem Kleur A en maak 12 lossen. Maak een HV in eerste losse om een ring te vormen. 

 

Stap 2: Maak 13 lossen, maak een HV in tweede losse van de 13 om nog een ring te vormen. Je hebt 

nu 2 ringen van 12 lossen met daartussen 1 losse. De losse tussen de ringen is de eerste losse vanuit 

de 13-lossenketting. 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 : 1L, maak een V in volgende losse ( dit is de lossen tussen de 12-lossen ringen – zie foto 3),  

maak 19V in volgende 12l-ring, ( door deze vasten in de ring te haken, zal je de ring rond haken naar 

de onderkant van de middelste losse waar je zojuist al een vaste in hebt gehaakt – zie foto 3.1), 1v in 

zelfde losse ( dit is de middelste losse waar je al een vaste in hebt gehaakt -zie foto 3.2), maak 19V in 
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volgende 12l-ring – hiermee haak je ook deze ring weer rond en kom je weer bij de eerst gemaakte 

steek. HV in eerst gemaakte steek om te verbinden. (Zie foto 3.3). Je hebt nu 2 ringen van 19V en in 

daartussen 2V waarvan er één onder en één boven zit. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: We starten in de middelste v tussen twee 19v-ringen. 3L ( telt hier niet als steek), 1ST in zelfde 

steek, 1ST in volgende 2 steken, 1HST in volgende 4 steken, ( 1V in volgende 2 steken, 2V in volgende 

steek) 2 keer, 1HST in volgende 3 steken, 1ST in volgende 2 steken, 3L, sla volgende 5 steken over ( 
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dit zijn de laatste 2 steken van de 19v-ring – de middelste v- en de eerste twee steken van de 

volgende 19v-ring- zie foto 4.1), 1ST in volgende 2 steken, 1HST in volgende 3 steken, ( 2V in 

volgende steek, 1V in volgende 2 steken ) 2 keer, 1HST in volgende 4 steken, 1ST in volgende 2 

steken. Maak een HV in eerste steek om te verbinden.  (Dit schrijvende bedoel ik een HV te maken in 

de het eerste ST en dus niet de 3L waar je mee begon aangezien deze niet meetelt.) 

 

 

 

 

 

Stap 5 : We starten in een st welke je maakte in een middelste v. 3L ( telt niet als steek hier), 1ST in 

zelfde steek, 1ST in volgende 6 steken, 1HST in volgende 2 steken, 2HST in volgende steek, 1HST in 

volgende steek, 1V in volgende 3 steken, 2HST in volgende steek, 2ST in volgende steek, 1ST in 

volgende 4 steken, 3ST in volgende 3l-rmt, 1ST in volgende 4 steken, 2ST in volgende steek, 2HST in 
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volgende steek, 1V in volgende 3 steken, 1HST in volgende steek, 2HST in volgende steek, 1HST in 

volgende 2 steken, 1ST in volgende 6 steken. Maak een HV in eerst gemaakte steek om te verbinden. 

(Dit schrijvende bedoel ik een HV te maken in het eerste, echte ST en dus niet de 3L). Hecht Kleur A af. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6: Keer de bovenkant van het hoofd naar onderen zodat de neus naar je toe ligt. Dit betekent 

dat de zijde waarbij je 3st in de 3l-rmt haakte naar boven ligt met de GK naar je toe. Neem het 

middelste st van de drie die je maakte in de 3l-rmt, en tel dan 4 steken naar rechts/links (dit hangt 
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ervan af of je links of rechtshandig bent). Wanneer je deze steek hebt gemarkeerd, hecht dan Kleur A 

hierin aan (zie foto 6). 1L, 1V in volgende 9 steken. Keer je werk door het maken van een losse. (Je 

vijfde vaste zal in het middelste st van het 3st-gr in de 3l-rmt gemaakt zijn).  

Stap 7: Omdat we het werk al gekeerd hebben werk je nu aan de achterkant van de schedel. 4L 

(eerste ST + 1L), sla volgende steek over, (1ST in volgende steek, 1L, sla volgende steek over) 3 keer, 

1ST in laatste steek. Keer je werk door het maken van een losse. (Zie foto 6.2) 

Stap 8: Omdat we het werk al gekeerd hebben werk je nu weer aan de GK van de schedel. 3L (eerste 

ST), (1ST in volgende 1l-rmt, 1ST in volgende steek) 3 keer, 1ST in volgende 1l-rmt, 1ST in derde losse 

van laatste steek. Hecht Kleur A af. (Zie foto 6.3) 
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Grote dank aan mijn testers/vertalers:   

Wendy de Vries 

Anette Hakansson 

Tineke Tap 

Elzbieta Sroczynska 

Anja Hoberg 

Maria Torres  

Julia Valesco 

Christina Berberich 

 

Ontworpen door:  the guy with the hook – 2020 

                         https://theguywiththehook.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

 

 

 

Alle copyright en de rechten zijn eigendom van mij. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopiëren, 

delen of er misbruik van te maken. In welke manier dan ook, of dit nu op social media, geheime 

groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen 

zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. 

Het is toegestaan afgemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou 

het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer u uw werk in wording of 

afgemaakt laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de #diadelosmuertoscal op social media 

om de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te verenigen.  

Omdat het om een gratis patroon gaat, vraag ik u vriendelijk mij het te vragen als u dit patroon voor 

commerciële doeleinden wil gebruiken. 

Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit 

in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit 

allemaal waard.  

 

https://theguywiththehook.com/
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook

