Dutch Version

Ross Deken
Ontworpen door Catherine Bligh

Welkom bij de Ross Crochet Along, ontworpen door onze nieuwste Blogster Catherine
Bligh. Haar blog heet Catherine’s Corner en staat bomvol met kleurrijke inspiratie voor
haaksters van elk niveau. Deze deken is geïnspireerd op de figuur Ross Poldark uit de
gelijknamige serie Ross Poldark die in Nederland door Net5 werd uitgezonden.
Dit ontwerp is ontstaan na het grote succes van de Demelza blanket. De kleuren
gebruikt in de kostuums van de serie vormen de basis van het kleurenpalet van de
deken. Catherine heeft ook veel inspiratie geput uit de Cornwall omgeving dit komt tot
uiting door de rechte lijnen en kruisende steken in elk vierkant.
Enkele voorbereidende tips van Catherine
GEBRUIKTE MATERIALEN
Ik heb Stylecraft Special DK gebruikt in de volgende
kleuren: storm blue, copper, white, silver, black, denim, dark
brown, grey, mocha en cream
Ik gebruikte ongeveer 134 gram storm blue, 88 gram copper,
96 gr white, 89 gr silver, 66 gram zwart, 123 gram denim, 110
gram dark brown, 91 gram grey, 245 gram mocha en 76 gram
cream. Stylecraft Special DK word verkocht in bollen van
100 gram. Het kan zijn dat je iets meer of iets minder garen
nodig heb, dit hangt af van je steekverhouding.
GEBRUIKTE HAAKNAALD
Haaknaald nr. 4,5. Een bepaalde steekverhouding is voor dit
project niet noodzakelijk. Het project zal hooguit groter of
kleiner uitvallen dan het orgineel. Het grote vierkant in het
midden is ca. 40 x 40 cm, de kleinste vierkantjes ca. 10 x 10
cm en het de maat er tussenin ca. 20 x 20 cm.
Het uiteindelijke resultaat is ca. 125 x 125 cm.
Catherine gebruikte Stylecraft special DK in de volgende
kleuren en hoeveelheden:

OVERIGE BENODIGDHEDEN
Je heb ook een naainaald nodig om alle eindjes netjes af te
werken. Steekmarkeerders kunnen voor sommige mensen
ook een handig hulpmiddel zijn.
BLOCKEN
Omdat Stylecraft Special DK een acryl garen is, heb ik de
blokken niet geblockt. Wat ik wel gedaan heb is toen de
deken klaar was deze gewassen en op een lage temperatuur
in de droger gedaan. Vervolgens heb ik de deken plat op
maat neer gelegd en laten drogen.
GEBRUIKTE STEKEN
hv = halve vaste		
l = losse			
v = vaste			

hst = half stokje
st = stokje
dst = dubbel stokje

bphdc = reliëf half stokje achterlangs
(https://youtu.be/77ea-wMCXoo)
fpdc = reliëf stokje voorlangs
(https://youtu.be/RBtb-qTDJEA)
bpdc = reliëf stokje achterlangs
(https://youtu.be/4fZrtGP4mOk)			
fptc = reliëf dubbelstokje voorlangs
(https://youtu.be/kv-xgDvRoDY)
fpdc2tog = over 2 steken een reliëf stokje voorlangs 		
(https://youtu.be/-BxA7-RqPpc)

1722
Storm Blue
2 bollen

1029
Copper
1 bol

1001
White
2 bollen

1203
Silver
1 bol

1302
Denim
2 bollen

1004
Dark Brown
2 bollen

1099
Grey
1 bol

1064
Mocha
3 bollen

fptc2tog = over 2 steken een reliëf dubbelstokje voorlangs
(de filmpjes zijn Engelstalig maar zeer goed te volgen. Van
de laatste kon ik geen filmpje vinden maar dat is net als bij
het stokje de steek niet helemaal afhaken en als je de 2 steek
gedaan heb ze samen afsluiten)
V-steek = (1 stokje, 1 losse, 1 stokje) in dezelfde steek.

1005
Cream
1 bol

1002
Black
1 bol

Schelpsteek = (1 stokjes, 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1
losse, 1 stokje) in dezelfde steek.
Staande steken: staande vaste, staand half stokje, staand
stokje. Dit is een mooie manier om een toer te beginnen i.p.v.
een nieuwe draad beginnen met een halve vaste en losse.
Het maakt dat de 1e steek lijkt op alle andere en het maakt
het makkelijker een onzichtbaar einde aan een toer te maken.

Staande vaste
(https://youtu.be/8MsVeIId2UY)

(TIP wacht niet tot het laatste met het wegwerken van de
draadjes want het zijn er heeeeeeel veel).

Staand half stokje
(https://youtu.be/GDSM-q1_ASk)

TELTEKENINGEN EN PLAATJES
Het patroon bevat stap-voor-stap plaatjes om je te helpen
tijdens het maakproces. We denken dat plaatjes een goed
alternatief zijn voor teltekeningen (deze zijn niet aan dit
CAL patroon toegevoegd deze keer) en we vinden het
belangrijk je te laten zien hoe de onderdelen eruit zien als je
er mee bezig bent, zelfs al zien ze er een beetje hobbelig en
ongelijk uit.

Staand stokje
(https://youtu.be/VBp-bO2EQRE)
Als dit te lastig is kun je ook gewoon met een halve vaste
starten en voor 1 vaste 1 losse erop haken, voor 1 half stokje 2
losse haken en voor 1 stokje 3 losse haken.
Invisible join: een onzichtbaar einde aan een toer maken.
Dit doe je door na de laatste steek van de toer de draad af
te knippen. Je trekt de draad door de steek, en doe de draad
in een naald. Steek de naald door de 1e steek van de toer en
daarna weer terug naar de laatste steek. Werk de draad af.
Een duidelijk filmpje hierover is te vinden op https://youtu.
be/bsHggQGFq3A

Deze CAL gebruikt de Nederlandse termen. Maar je kunt
ook de originele Engelse versie gebruiken.

Magische ring: de manier om een vierkant te beginnen.
Ideaal omdat je het cirkeltje dicht kan trekken en je zo
dus geen gat in het midden overhoud zoals je met een
beginketting losse wel zou hebben. Hier zeggen beelden
meer dan woorden voor het geval je nog niet bekend ben
met een magische ring – https://youtu.be/KsIJJwj6plU

Op het YouTube kanaal Stylecraft Yarns zullen er filmpjes
verschijnen waarin uitleg wordt gegeven over ieder
onderdeel van het patroon.

Opzetten in stokjes: Dit is een flexibele manier van opzetten
Dit is een goed filmpje waarin dit principe goed word
uitgelegd er zijn er natuurlijk meer te vinden https://youtu.
be/y__JXaQU8F0
Als deze manier voor U niet werkt dan kun je natuurlijk ook
gewoon beginnen met een ketting losse en daarop een toer
stokjes.
(de getallen aan het eind van iedere toer in de instructies
geven aan het aantal steken die je in die toer gemaakt moet
hebben)
Als je een klaar bent met een kleur, breek de draad dan
af met een behoorlijke lengte. Dit maakt het eenvoudiger
om deze stevig vast te naaien aan het eind Dit filmpje laat
duidelijk zien hoe dat je het het beste kan doen https://
youtu.be/s4A8Xi8ANqo Maar natuurlijk ben je vrij je eigen
techniek te gebruiken

HELPENDE HANDEN
We willen dat je geniet van dit project en we zullen onze
uiterste best doen om ervoor te zorgen dat al Uw vragen zo
spoedig mogelijk beantwoord zullen worden.

De makkelijkste manier om contact te krijgen is via de
Pippin Poppycock groep op Facebook deze verzorgen de
support van de CAL iedere week. Ze zullen ervoor zorgen
dat alle vragen beantwoord worden en ondersteuning geven.
Hou er rekening mee dat deze groep niet van Stylecraft
is maar gedraaid wordt door Stylecraft liefhebbers en
geweldige ambassadeurs voor Stylecraft.
Vragen in het Nederlands kunnen ook gesteld worden in de
Demelza blanket & Ross Poldark groep op Facebook.
Al hoewel we er alles aan gedaan hebben om ervoor te
zorgen de de instructies correct zijn, is het altijd mogelijk
dat er kleine foutjes ingeslopen zijn. We zijn ten alle tijden
bereid je verder te helpen
Stylecraft is niet verantwoordelijk als het resultaat afwijkt bij
gebruik van een ander garen.
Tot slot als dank voor het lezen van deze informatie en
voor het deel uit maken van de Ross Crochet Along, op de
volgende pagina vast een voorproefje van de deken. We zijn
er zeker van dat je het met ons eens zal zijn ze is schitterend.

Bedankt voor je deelname aan de nieuwe Crochet Along.
We zijn er zeker van dat je veel plezier zult beleven aan het maken
van deze schitterende deken.
Veel haakplezier.

Het Stylecraft Team

