Dutch Version

Frida’s Flowers Blanket
Introduction by Jane Crowfoot

Welkom bij de Frida’s Flowers Crochet Along, ontworpen door Jane Crowfoot. De dag dat we van
start gaan komt snel dichterbij en het leek ons een goed idee om je wat meer informatie te geven over
hoe je je kunt voorbereiden voor de CAL, zodat je gelijk kunt beginnen met haken wanneer je het
eerste patroon hebt gedownload.
AFMETING DEKEN
Ongeveer 90 cm x 120 cm
KIES JE GAREN
De patronen zijn ontworpen voor Stylecraft Classique
Cotton DK. Dit is een garen dat haakt met een
stekenverhouding van 22 steken en 28 toeren voor een 4mm
haaknaald. Als je een alternatief garen gebruikt, check dan
de wikkel van de bol voor de juiste stekenverhouding. Op
de meeste garens staat de stekenverhouding aangegeven
voor breien en niet voor haken – meer informatie over
de stekenverhouding bij haken vind je verderop in dit
document.
Stylecraft Classique Cotton DK zijn bolletjes van 50 gram
en hebben een looplengte van 92 meter. Wanneer je een
alternatief garen gebruikt, check dan of dit garen dezelfde
looplengte heeft als de Classique Cotton DK. Garens
met een andere vezel of samenstelling hebben andere
looplengtes, ook al is het gewicht hetzelfde.
Wanneer je Stylecraft Special DK/Life DK gebruikt in
plaats van Classique Cotton DK kun je op onze website een
alternatieve kleurenlijst downloaden met de juiste aantallen
per kleur.
HAAKNAALDEN
Ik heb een 3.5mm, 4mm & 4.5mm haaknaald gebruikt in het
project. De 4mm haaknaald wordt voor het grootste gedeelte
van het project gebruikt, maar het is wel belangrijk om alle
3 de maten in huis te hebben, omdat het gebruik van een
onjuiste haaknaald effect zal hebben op hoe je project er uit
komt te zien.
ANDERE BENODIGDHEDEN
Naast de haaknaalden heb je nog wat extra materialen nodig
om aan dit project te kunnen werken.
STEKENMARKEERDERS
Om je te helpen bij het in elkaar zetten van je deken adviseer
ik je om stekenmarkeerders te gebruiken om bepaalde
steken te kunnen markeren en om te helpen lokaliseren waar
je de verschillende motieven aan elkaar zult zetten.
Ik gebruik zelf kleine sluitbare stekenmarkeerders, ze
lijken een beetje op een veiligheidsspeld en zijn veilig om
te gebruiken, zodat ze niet alsnog uit je steken glijden.
Sluitbare stekenmarkeerders zijn vooral handig om
verschillende motieven tegen elkaar te houden terwijl je
ze aan elkaar aan het maken bent. Ik gebruik vaak een
stekenmarkeerder in elke hoek van een motief. Wanneer
je elke motief op deze manier markeert heb je wel erg veel

stekenmarkeerders nodig, je kunt er daarom ook voor
kiezen om een draadje of paperclip als stekenmarkeerder te
gebruiken.
WOLNAALD
Je hebt veel draadjes weg te werken tijdens dit project. Het
is daarom ook mijn tip om alle draadjes gelijk weg te werken
tijdens het project, zodat je niet op het eind nog enorm veel
tijd kwijt bent met het instoppen van alle draadjes. De deken
zal aan elkaar gezet worden met vasten, maar je hebt een
wolnaald nodig om de losse draadjes weg te werken.
OVERIGE MATERIALEN
Je hebt een scherpe schaar nodig en een meetlint.
Het is ook handig om een tas of mand te hebben om je
project in op te bergen. Ik vind dit zelf prettig, zodat mijn
garens niet door elkaar komen of kwijtraken. Een canvas tas
of mand is hier uitermate geschikt voor.
GEBRUIKTE STEKEN
Dit project is bedoeld voor gevorderde haaksters en niet
voor beginners. Het is belangrijk dat je de basissteken onder
de knie hebt en de technieken van het haken begrijpt. Wil je
het project als leermiddel gebruiken, dan is het verstandig
om eerst de basissteken nog eens goed te oefenen voordat je
begint.
Hieronder volgt een tabel met alle steken en de
bijbehorende afkortingen die gebruikt worden in het project:
losse

l

halve vaste

hv

vaste

v

half stokje

hstk

stokje

stk

dbbel stokje

dstk

De instructies voor elk patroon zijn beschikbaar in een UK,
US en Nederlandse versie.
GEBRUIKTE GAREN
Ik adviseer je om al het garen te gebruiken voor het project.
Ik bedoel hiermee dat je alle stukjes garen die je misschien
eens uithaalt, omdat het even niet lukt ook bewaart. Kom
ook niet in de verleiding om een beetje van het garen voor
een ander haakproject te gebruiken tot je dit project hebt
afgerond en berg alles goed op.
Hieronder vind je het aantal gram aan garen dat ik per kleur
heb overgehouden nadat het project af was. Ik heb de 3
kleuren gemarkeerd waar je het zuinigst mee moet doen.
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Classique Cotton DK: 100% Cotton – 50gr 92m
39g x 3093 Black (Je gebruikt meer black wanneer je motief
1 aan elkaar haakt met black in plaats van plum)
12g x 3567 Plum
48g x 3669 Nocturne
24g x 3665 Ivory
14g x 3672 Poppy
12g x 3566 Teal
40g x 3674 Shrimp
20g x 3097 Leaf
28g x 3662 Sunflower
22g x 3095 Greek Blue
44g x 3658 Mauve
36g x 3656 Toffee
STEKENVERHOUDING
Haken is van nature een organisch en creatief proces – het
is heerlijk om je haaknaald te pakken en met wat garen
motieven te creëren die uiteindelijk tot een groot project
verwerkt worden. Veel haaksters beginnen gewoon en
denken niet na over de stekenverhouding en de afmeting
van hun project. Ik ben er zeker van dat veel haaksters nog
nooit de stekenverhouding gecheckt hebben, maar altijd met
plezier prachtige projecten hebben gehaakt, zonder vooraf
na te denken of het project te groot (of te klein) zou worden
– het is immers makkelijk aan te passen, wanneer je motief te
klein is maak je er meer om de juiste afmeting van je deken
te behalen en vice versa kun je natuurlijk minder motieven
haken wanneer ze groter uitvallen dan je had gedacht.
Waarom is je stekenverhouding zo belangrijk voor deze
CAL?
Voordat je begint te werken aan het crochet along project
wil ik benadrukken dat het verstandig is om te checken of je
de juiste stekenverhouding hebt, dit is het aantal gemeten
steken en toeren binnen 10 cm.
Wanneer je een stekenverhouding hebt die vaster of losser
is dan de voorgestelde stekenverhouding zal je project een
andere afmeting krijgen dan die van mij, je zult niet hetzelfde
aantal meters garen gebruiken en het kan zijn dat je motieven
niet goed in elkaar passen bij het aan elkaar zetten.
De uitstraling van haaksteken kan ook anders zijn – een te
losse stekenverhouding is niet zo netjes als de standaard
stekenverhouding, waarbij een te vaste stekenverhouding je
haakwerk erg stijf kan maken, bijna zoals karton.
Zo krijg je de juiste stekenverhouding
Veel haaksters gaan er vanuit dat ze automatisch de juiste
stekenverhouding hebben. Dit is een logische gedachte; de
informatie op de wikkel van je bol garen of op het patroon
is gebaseerd op de ‘standaard’ stekenverhouding. In de
praktijk is het echter zo dat veel haaksters niet op natuurlijke
wijze de juiste stekenverhouding haken en dus niet de
stekenverhouding behalen die ‘standaard’ is.
Een proeflapje haken
Wanneer je je garen en juiste haaknaalden hebt kun je aan
de slag met je proeflapjes.

Het lijkt misschien zonde van de tijd om een uur of 2 aan
deze proeflapjes te spenderen, maar het echt HEEL ERG
belangrijk dat je dezelfde stekenverhouding gebruikt als het
patroon. Wanneer je dit niet doet zal je project een andere
afmeting hebben en kom je misschien garen te kort.
Wanneer je Classique Cotton DK, Special DK of Life DK
gebruikt en je 50gr of 100gr bollen hebt kun je van bijna
elke kleur een proeflapje haken, zonder in de problemen te
komen met het garen dat je nodig hebt voor je CAL project,
maar ik raad je aan om een proeflapje met Mauve te haken
en een proeflapje met Toffee.
Wanneer je bezig bent met een proeflapje is het een goed
idee om meer steken en toeren te haken dan de voorgestelde
stekenverhouding. Ik heb voor beide proeflapjes 26 steken
gehaakt.
Vasten – v
Gebruik 4mm haaknaald en haak 27 l.
Basis toer: sla 1l over, 1v in elke l tot het eind, keer om (26
steken)
Toer 1: 1l (telt niet als steek) 1v in elke steek tot het eind,
keer om (26 steken)
Herhaal de laatste toer tot je 28 toeren gehaakt hebt
(inclusief de basis toer).
Leg je proeflapje op een vlakke ondergrond. Gebruik een
meetlint en plaats naalden op 10 cm afstand van elkaar in
een van de middelste toeren (horizontaal), tel het aantal
steken tussen de naalden.
Stekenverhouding = 19 steken
Gebruik een meetlint en plaats naalden verticaal op 10 cm
afstand van elkaar, langs het midden en tel het aantal toeren
tussen de naalden.
Stekenverhouding = 21/21,5 toeren
Stokjes – stk
Gebruik 3.5mm haaknaald en haak 29 l,
Basis toer: sla 3l over (telt als 1stk) 1stk in elke l tot het eind,
keer om
Toer 1: 3l (telt als 1stk) sla de steek aan de basis van 3l over,
1stk in elke steek tot het eind, haak je laatste steek in de 3e
begin l van de vorige toer, keer om (26 steken)
Herhaal de laatste toer tot je 12 toeren gehaakt hebt
(inclusief de basis toer)
Leg je proeflapje op een vlakke ondergrond. Gebruik een
meetlint en plaats naalden op 10 cm afstand van elkaar in
een van de middelste toeren (horizontaal), tel het aantal
steken tussen de naalden.
Stekenverhouding = 19 steken
Gebruik een meetlint en plaats naalden verticaal op 10 cm
afstand van elkaar, langs het midden en tel het aantal toeren
tussen de naalden.
Stekenverhouding = 9,5 toeren
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Let op het verschil in de maat van de gebruikte haaknaald
hierboven – een kleinere haaknaald is gebruikt om de juiste
stekenverhouding van stokjes te behalen.
De stekenverhouding is gemeten bij nog niet geblokte
proeflapjes – ik heb die van mij even vastgeplakt met
dubbelzijdig tape (wel opletten dat je ze niet uitrekt), zodat
ze niet zo opkrullen en makkelijk te meten zijn.
Stekenverhouding voor en na het blokken
Tijdens het ontwerpen van dit project heb ik met een
hexagon motief template gewerkt van 20 cm breed (op het
breedste punt).
In de praktijk hebben niet alle motieven de exacte zelfde
maat. Sommigen zijn 19,5 cm, maar wanneer je de motieven
aan elkaar haakt rekt het garen een beetje mee en zie je er
niets meer van.
De afmetingen die beschreven zijn in de patronen zijn voor
ongeblokte motieven. Het meten van een motief voor het
blokken is beter dan een geblokt motief, om te voorkomen
dat haaksters misschien hun werkjes te ver uitrekken bij het
blokken om de juiste afmeting te verkrijgen.
Factoren die effect kunnen hebben op je
stekenverhouding
Er zijn veel aspecten die een verschil kunnen maken in de
stekenverhouding; ik heb 5 van de meest voorkomende
aspecten hieronder op een rij gezet:
1. Je haakniveau
	Wanneer je een beginnende haakster bent zul je zien
dat je naar mate je vaker haakt je losser of vaster zult
gaan haken. Wanneer je een nieuw project zoals deze
start is het de moeite waard om te checken of je genoeg
basiskennis hebt zodat je op de juiste manier aan het
werk gaat. Ook al is de CAL bedoeld voor mensen die
hun vaardigheden willen verbeteren, het is niet geschikt
voor echte beginners.
2. Je humeur of situatie
	Wanneer je een beetje gestrest bent of een vervelende
dag achter de rug hebt zal je merken dat dit effect kan
hebben op je stekenverhouding. Ook het drinken van
een paar glazen wijn of het kijken van een grappige of
spannende film tijdens het haken kan zelfs van invloed
zijn op de manier waarop je haakt. Probeer dus vooral te
haken in dezelfde situatie, zodat hier geen verschillen in
stekenverhouding door ontstaan.
3. Haaknaald maten
	Wees er zeker van dat je de juiste maat haaknaald
gebruikt. Voor het grootste deel van het project gebruik
je haaknaald 4mm.
4. Het aantal steken
	Het gebeurt vaker dat je de juiste stekenverhouding
hebt bereikt bij een proeflapje, terwijl dit niet lukt tijdens
een groter project. Dit komt doordat je mate van haken

veranderd wanneer je in het ontspannende ritme komt
van het haken van terugkerende steken.
	Vergeet dus niet op alle momenten dat ik in een
patroon aangeef dat je je werkje moet opmeten dit
ook daadwerkelijk te doen, zodat je kunt checken of je
stekenverhouding nog klopt
5. Je proeflapje te snel opmeten
	Het is erg belangrijk om de tijd te nemen om je proeflapje
op te meten met minimaal 10 cm – wanneer je twijfelt,
meet de stekenverhouding dan over een groter oppervlak,
bijvoorbeeld 15 cm of zelfs 20 cm om er zeker van te zijn
dat alles klopt. De moeite die je in deze voorbereiding
stopt loont echt later in het project, zodat je geen
haakwerkjes hoeft uit te halen.
Wat moet je doen als je stekenverhouding niet klopt
Wanneer je je proeflapjes hebt gehaakt en er achter komt dat
je meer steken en toeren hebt binnen de 10 cm, dan betekent
dit dat je te vast haakt. In plaats van te proberen losser te
haken kun je beter een haaknaald groter proberen. Haak je
dan nog steeds te vast, probeer dan nog een maatje groter.
Noteer hoeveel maten groter je haaknaald moet zijn, zodat je
dit bij elke wissel van haaknaald consequent doorvoert.
Wanneer je je proeflapjes hebt gehaakt en er achter komt
dat je minder steken en toeren hebt binnen de 10 cm, dan
haak je te los. In plaats van te proberen vaster te haken
kun je beter een haaknaald kleiner proberen. Haak je dan
nog steeds te los, probeer dan nog een maatje kleiner.
Net als hierboven vermeld, noteer hoeveel maten kleiner
je haaknaald moet zijn, zodat je dit bij elke wissel van
haaknaald consequent doorvoert.
Maak echt twee verschillende proeflapjes voor het haken van
vasten en het haken van stokjes en vergeet het verschil van
gebruikte haaknaald niet – het proeflapje met vasten haak je
met een 4mm haaknaald en het proeflapje met stokjes haak
je met een 3.5mm haaknaald.
Heb je moeite met je proeflapje met stokjes?
Bekijk dan hoe je de steken haakt
Door de manier van het haken van een stokje komt het vaak
voor dat je variaties ziet in de lengte en breedte van de steek,
ook al gebruik je de juiste haaknaald.
Wanneer we een stokje haken, slaan we het garen eerst
om de haaknaald en moeten dan 3 handelingen verrichten
om het garen door de lussen op de haaknaald te halen.
De manier waarop je de draad tijdens deze handelingen
vasthoudt en de manier waarop je je haaknaald vasthoudt
kan van invloed zijn op je stekenverhouding in elke stap van
de steek.
Er is een handige video op Youtube te vinden waar dit
verschil uitgelegd wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=eAvvsbdNxWU
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Waarom je van haaknaald moet veranderen wanneer dit
in het patroon staat
De reden waarom je soms van maat haaknaald moet
wisselen is de stekenverhouding die we bereiken bij
verschillende steken. Om dit uit te leggen geef ik hieronder
een voorbeeld:
Stel je voor dat je een lap wilt maken met vasten verdeeld
over een aantal steken, voor het gemak nemen we 22 steken.
Je hebt een proeflapje gemaakt en je stekenverhouding is
correct, je project heeft een afmeting van 10 cm wanneer je
een 4mm haaknaald gebruikt.
Nadat je de vasten klaar hebt en je proeflapje inderdaad een
afmeting heeft van 10 cm, besluit je om verder te gaan haken
met stokjes met dezelfde haaknaald en 22 steken.

Bij alternatieve garens met dezelfde dikte zal je, in theorie,
dezelfde stekenverhouding moeten kunnen gebruiken,
ongeacht welk merk of materiaal er gebruikt wordt.
De wikkel om je bol zal de stekenverhouding weergeven en
er staat ook op welke haaknaald je moet gebruiken om deze
verhouding te krijgen. In het geval van dit project gaat het
om een 4mm haaknaald.
Wanneer je alternatief garen gebruikt is het belangrijk dat je
garen uitzoekt dat dezelfde stekenverhouding aanhoudt en
dat het garen genoeg looplengte heeft op een bol – ga er dus
niet vanuit dat elke bol van 50gr dezelfde looplengte heeft.

Na een aantal toeren met stokjes merk je op dat je lapje
wijder is geworden en deze nu 21/22 cm breed is, ook al is
het aantal steken hetzelfde gebleven.
De reden hiervoor is dat wanneer je een lapje maakt van een
compacte steek zoals vasten, je weinig ruimte hebt tussen
de zijkanten van je steken. Wanneer je met steken werkt die
hoger zijn, zoals stokjes, ontstaat er meer ruimte tussen de
zijkanten van de steken.
Ik raad een 4mm haaknaald aan voor het grootste gedeelte
van het project, maar er zijn stukken waarbij je moet
wisselen naar een 3.5mm haaknaald of naar een 4.5mm
haaknaald. Als een algemene regel is het verstandig om
op te letten of je van haaknaald moet wisselen wanneer je
stokjes of halve vasten haakt. Haaknaald maten zijn vet
gemarkeerd in de tekst van de patronen.
Het wisselen van haaknaald maat kan soms wat vervelend
zijn, maar wanneer je haaknaalden hebt met verschillende
kleuren maakt dit het al wat makkelijker. Je kunt ook op elk
handvat van je haaknaald een klein beetje nagellak doen
in verschillende kleuren, zodat je de verschillende maten
makkelijker herkent.
Wanneer je alternatief garen gebruikt check dan nog
steeds de stekenverhouding
De meeste garens vallen in bepaalde categorieën m.b.t. het
gewicht en de dikte van het garen.
Garen in elke dikte moet aan dezelfde standaarden voldoen,
waaronder de stekenverhouding. De meeste wikkels om het
bolletje garen geven de bijbehorende stekenverhouding
weer – bij Stylecraft garen is dit 22 steken en 28-30 toeren
om een afmeting van 10 cm te krijgen.

We hebben heel veel plezier gehad met het plannen van dit geweldige nieuwe project voor jullie en hopen dat jullie net
zo zullen genieten tijdens het haken als wij!
Veel haakplezier gewenst!

Het Stylecraft Team
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