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Een ‘Crochet Along’ ( lett: Haak-maar-Mee) of kortweg ‘CAL’- 
project is wereldwijd een zeer geliefd concept en heeft de 
afgelopen 5 jaar gezorgd voor een enorme stijging in 
populariteit van deze vorm van handwerken. Cal-projecten 
duren gewoonlijk enkele weken/maanden en geven de 
(meestal solitaire) thuis-hakers de kans in etappes samen met 
anderen aan een werkstuk te haken. Aan een CAL werken 
biedt hen niet alleen de gelegenheid nieuwe technieken te 
leren en hun vaardigheden te vergroten; maar ook bevordert 
deze manier van zij aan zij haken, virtueel of in levende lijve, 
de sociale interactie: het brengt gesprekken op gang en niet 
zelden worden er nieuwe vriendschappen gesloten.

Haken wordt inmiddels erkend als een therapeutische en 
intellectuele bezigheid, die de hand-oog coördinatie en het 
gebruik van de linker hersenhelft stimuleert. Met het oog op de 
vergrijzende wereldbevolking is het denk ik van groot belang 
gemeenschappen te vormen van creatieve mensen die, alleen 
of in een groep, hun groeiende kennis en vaardigheden op dit 
gebied kunnen overdragen en wereldkundig kunnen maken 
dat creatief bezig zijn een scala aan voordelen en positiviteit 
teweegbrengt.

Ik houd mij al bijna 10 jaar bezig met het ontwerpen van 
CAL-projecten. Toen ik in 2011 mijn eerste uitbracht was de 
haakwereld nog eigenlijk niet gewend aan het fenomeen van 
een CAL-project, maar tjonge wat is er veel veranderd het 
laatste decennium – tegenwoordig is er een ruime keuze aan 
fantastische CALs! Super enthousiast ben ik om eindelijk, in 
samenwerking met Stylecraft, mijn derde gratis te downloaden 
CAL te kunnen onthullen. Stylecraft is één van mijn favoriete 
garen bedrijven en blijft vooralsnog toonaangevend in deze 
ongelooflijke, wereldwijde beweging van handwerken.

Het kost me veel tijd Crochet Along–projecten te ontwerpen. 
Als ontwerper ben ik niet erg productief en ik doe mijn uiterste 
best om haakmotieven te bedenken die mijn inspiratie tot dat 
ontwerp weerspiegelen. Dat zal wel te maken hebben met mijn 
opleiding aan de Kunstacademie waar we met moodboards, 
tekeningen, schilderijen en proeflappen onze ontwerpen 
moesten ondersteunen. Moodboards maken doe ik nog steeds 
voor elk project.

Na het succes van mijn project Climbing Rose CAL, 
gepubliceerd in het maandblad Inside Crochet Magazine in 
de herfst van 2019, wist ik dat ik nóg een project wilde ontwerpen 
met als katalysator de Arts-and-Craftsbeweging. De Climbing 
Rose was gebaseerd op de dessins ontworpen door de Britse 
textielontwerper, dichter, romanschrijver en sociale activist 
William Morris. Als onderdeel van mijn research voor dit 
project bezocht ik galeries en Arts-en-Craftshuizen en tijdens 
mijn bezoek aan Kelmscott Manor, het buitenverblijf van de 
familie Morris in Oxfordshire, besefte ik dat ik een CAL-
patroon wilde baseren op de ongelooflijke borduurwerken van 
de dochter van William Morris, May.

May was de jongste van de twee dochters van William Morris 
en zijn vrouw Jane. May werd geboren in 1862 in  
The Red House in Bexleyheath en was een slim en 
getalenteerd kind dat borduren leerde van haar moeder  
en tante, die beiden vele van Morris’ beroemde opdrachten 
voor wandtapijten voltooiden.



In 1881 liet May zich inschrijven bij de National Art Training 
School (het latere Royal College of Art/ de Koninklijke 
Kunstacademie) voor een studie borduren en in 1885 werd zij 
al, net 23 jaar oud, hoofd van de borduurafdeling van Morris en 
Co, het bedrijf van haar vader. Onder leiding van May werden 
enkele van de meest iconische textiel- en behangpatronen van 
het bedrijf gecreëerd. Ze was een begaafd kunstenaar en veel 
van haar ontwerpen waren geïnspireerd op de natuur; planten 
en vogels waren daarbij haar favoriete bron van inspiratie. 
Haar passie was borduren en mede dankzij haar vakkundige, 
complexe, vernieuwende en prachtige borduurwerk werd 
borduren van een hobby verheven tot een serieuze kunstvorm 
en haar invloed was wereldwijd. In 1907 richtte May de Women’s 
Guild of Arts (Kunstgilde voor Vrouwen) op in haar streven de 
professionele status en onderhandelingskracht van vrouwen 
en meisjes, werkzaam als kleine zelfstandigen in allerlei 
disciplines van kunst en ambacht, te verhogen.

Zoals ik als zei stond na mijn bezoek aan Kelmscott Manor, 
het huis van May, waar ik veel van haar prachtige 
borduurkunstwerken zag, voor mij onmiddellijk vast dat mijn 
volgende CAL gebaseerd zou worden op haar werk. Na mijn 
idee besproken te hebben met Annabelle Hill, hoofd Sales en 
Marketing bij Stylecraft, begon ik met het maken van een 
moodboard voor mijn patroon en al snel kwam ik erachter dat 
de focus van mijn ontwerp zou komen te liggen op de 
Melsetter Hangings, borduurwerken die door May ontworpen 
werden en door haar en haar goede vriendin Theodosia 
Middlemore gemaakt werden in de jaren 1890 tot 1900. Deze 
wandkleden laten vogels, bloemen en planten zien met in het 
midden fruitbomen op een geborduurde trellis achtergrond.

Om het patroon van mijn deken goed te kunnen uitwerken 
begon ik met het bekijken van de uitgebreide concepttekeningen 
die May maakte voor haar borduurprojecten en ik werd in het 
bijzonder aangetrokken tot één met een vierkant middenpaneel 
en een gedetailleerde rand van Acanthus-bladeren. Deze 
tekening zou later de basis worden voor de layout van mijn 
ontwerp. In juli 2019 ging ik ermee aan de slag en in november 
was het prototype van mijn project klaar. De tweede versie 
ervan, die gehaakt werd met het nieuwe Naturals Bamboo 
Cotton garen van Stylecraft, werd in februari van dit jaar voltooid.

Elk blok van dit project heb ik helemaal opnieuw ontworpen 
– ik gebruik geen blokken die door anderen zijn ontworpen of 
boeken als leidraad voor de steken en elk motief van dit 
project is nergens anders te vinden. Voor deze CAL wilde ik 
een project ontwikkelen dat aantrekkelijk zou zijn voor de 
ervaren hakers die een echt erfstuk willen creëren. Zoals met 
al mijn CALs start het patroon relatief gemakkelijk en ik hoop 
dat de eerste motieven de hakers vertrouwd maken met de 
basissteken en hen een idee geven van de manier waarop de 
gehaakte blokken in lagen opgebouwd worden. De stap-voor-
stap foto’s die ik tijdens het hele project heb genomen en de 
afmetingen die ik heb toegevoegd zullen vast iedereen op de 
juiste koers houden!

Ik voel me werkelijk vereerd dat Stylecraft wederom 
vertrouwen heeft gesteld in mijn kunnen en ik waardeer hun 
ondersteuning bij dit project enorm.



Foto’s met dank aan: National Trust, Standen House, Sussex https://www.nationaltrust.org.uk/standen-house-and-garden


