Dutch Version

De Fruit Garden CAL
Deel 1 | Roze Vergeet-Me-Nietje
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De Fruit Garden CAL door Jane Crowfoot
Welkom bij de start van de Stylecraft ‘Fruit Garden’ Deken CAL, voor ons ontworpen door Jane Crowfoot. Er zijn
twee uitvoeringen van de deken: gehaakt met Life DK en Batik of gehaakt met het eerste garen van onze nieuwe
Naturals-lijn: Bamboo & Cotton. De details hiervan zijn te vinden bij de kleurenlijst op onze website:
https://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet+Along+with+Stylecraft/0_CAFA122.htm
De komende weken krijgen jullie om de week (1x per 14 dagen dus) een nieuw blok. Zet de volgende data alvast
in je agenda: 28 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli, 21 juli en 4th augustus.
In elk patroondeel wordt om de week telkens één motief beschreven, waarvan je er gemiddeld 4 moet maken.
Vanaf Deel 2 zul je ook steeds een gedeelte van de grote Acanthus motieven moeten haken. Soms moet je delen
van het haakwerk in de loop van het project al aan elkaar zetten.
Aan het begin van elk blok geven we aan welke kleuren en welk materiaal je nodig hebt. We herhalen ook iedere keer aan
het begin van de patronen de lijst met afkortingen. Omdat er twee Kleurversies zijn zetten we de aangegeven kleuren en
afmetingen van de tweede versie in het blauw gedrukt tussen haakjes.
Voor algemene info en tips verwijzen we naar het CAL Introductie (pdf) document. Je kunt het hier vinden:
https://www.stylecraft-yarns.co.uk/Crochet+Along+with+Stylecraft/0_CAFA122.htm

Voorwoord

Bij het zoeken naar bloemmotieven voor dit patroon koos
ik als uitgangspunt gewone bloemen uit de Britse tuin; de
meeste daarvan bestonden denk ik al in de tijd waarin
William en May Morris leefden. William baseerde zijn werk
vaak op historische wandkleden en deed graag inspiratie
op van bestaande kunstwerken, maar May, als productief
kunstenaar, was meer bezig met de natuur om haar heen
en baseerde haar borduurwerk vooral op bloemen en
planten uit de tuin.
Bloemen, fruit en gebladerte waren ook mijn inspiratie
voor alle motieven van dit patroon en ik heb ze genoemd
naar het oorspronkelijke idee, maar dat betekent niet dat
het natuurgetrouwe weergaven daarvan zijn geworden.
Wees dus niet verbaasd dat mijn haakversie van het
Vergeet-me-nietje bijvoorbeeld roze is met 8 bloemblaadjes,
terwijl je altijd dacht dat Vergeet-me-nietjes blauw zijn met
5 bloemblaadjes.
Ik ben dol op Vergeet-me-nietjes. Ze komen niet meer in
zulke grote aantallen in onze tuinen voor, maar het is
prachtig om te zien dat ze in het wild nog zo uitbundig
bloeien en een echte voorbode zijn van warmer weer op
komst. Blauw is de meest voorkomende kleur van Vergeetme-nietjes, maar ze zijn er ook met roze en witte bloemen.

Voor het eerste deel van de Fruit Garden CAL moet je 8
complete Vergeet-Me-Nietje-motieven haken. Ik heb
geprobeerd het eerste deel van de CAL makkelijk te houden
met de focus op simpele bloemen en een in het rond gehaakt
patroon. Lees alsjeblieft eerst het Voorbereingsdocument
goed door, voordat je aan de slag gaat met deze blokken.
Alle vierkante motieven in dit project eindigen met hetzelfde
aantal steken op de rand, maar de maten kunnen enigszins
verschillen. Maak je geen zorgen – ze zijn zo ontworpen
dat het allemaal uiteindelijk, wanneer de deken in elkaar
wordt gezet, prima gaat passen!
Een compleet Vergeet-Me-Nietje motief meet 15 x 15cm
in de Life DK & Batik versie en 13.5 x 13.5cm in de
Naturals – Bamboo + Cotton versie.

Op 12 mei staat het volgende deel online.

Vergeet-me-nietjes zijn te zien op een behangdessin van
de hand van William Morris uit 1870.
De ware kleuren van het garen in dit patroon worden zo dicht mogelijk benaderd, maar vanwege technische beperkingen tijdens het fotograferen en afdrukken kunnen er minimale
verschillen ontstaan. © Jane Crowfoot 2020 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.Commercieel gebruik
van zowel de patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.
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Chrysanthemum
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Finishing

The colour reproduction in this pattern is matched as closely as possible to the yarn but due to photography and printing restrictions some slight variations may occur.
© Jane Crowfoot 2020 All rights reserved. This pattern and items created from it are for personal use only. Commercial use of either the patterns or the items made from them is
strictly prohibited. Please respect the copyright and do not pass either digitally or otherwise to another person.
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GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:

AFKORTINGEN:

Life DK: 100g – 298m,
75% Premium Acryl, 25% Wol.

Goede Kant
Achterkant
losse
lossen-ruimte
halve vaste
steken-ruimte
steek/steken
vaste
half stokje
stokje
dubbel stokje
2 vasten samengehaaktt
3 vasten samengehaaktt
2 stokjes samengehaakt
3 stokjes samengehaakt
3 dubbele stokjes samengehaakt
Maak een Bobbel
Spike vaste (verlengde vaste)
Maak een Popcorn

2446
Caramel

2319
Cranberry

2311
Fern

2445
Parchment

2301
Rose

Batik: 50g – 138m,
80% Premium Acryl, 20% Wol.

1915
Graphite

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Stekenmarkeerders

NOTITIES:
Alle toeren van dit motief worden met de GK naar je toe
gehaakt.

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:
Naturals – Bamboo + Cotton: 100g – 250m,
60% Bamboe, 40% Katoen.

7160
Night

7131
Peach

7165
Rose

7156
Thyme

GK
AK
l
l-ruimte
hv
s-ruimte
st/stn
v
hstk
stk
dstk
2v-sam
3v-sam
2stk-sam
3stk-sam
3dstk-sam
MB
SPv
MP

De halve vaste (hv) aan het eind van een toer wordt óf in de
volgende steek gemaakt óf in de derde losse van de 3l aan het
begin van de toer.
7161
Umber

Materiaal
Haaknaald 3.5mm
Wolnaald
Stekenmarkeerders
Voor beide kleurversies.
(Naturals – Bamboo + Cotton versie tussen haakjes).

Afhechten en aanhechten
Je krijgt een veel mooiere kleurenwissel als je eerst de toer
helemaal afmaakt en afhecht, in plaats van de kleur te wisselen
in de laatste steek. Als je aan het einde van een toer sluit met
een halve vaste kan deze lijken op een steek. Let dus goed op
bij het tellen van de steken en het haken van de volgende toer
dat je de halve vaste niet meetelt.
Draadjes wegwerken
Ik hecht de draadjes meestal gelijk af tijdens het project – het
maakt de afwerking op het eind een stuk makkelijker en sneller.
Meteen je draadjes wegwerken betekent ook: minder kans op het
missen van steken of op afwijkingen in de stekenverhouding.

De ware kleuren van het garen in dit patroon worden zo dicht mogelijk benaderd, maar vanwege technische beperkingen tijdens het fotograferen en afdrukken kunnen er minimale
verschillen ontstaan. © Jane Crowfoot 2020 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.Commercieel gebruik
van zowel de patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.
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METHODE (maak er 8)
Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur Graphite (Night)
haak 4l, sluit met hv tot een ring.
Basistoer: 1l (telt niet als st), 8v in de ring, sluit met hv, hecht af.
(8stn)
Toer 1: Gebruik Caramel (Peach) hecht aan met 1l (telt niet
als st) in een willekeurige st, 2v in dezelfde st, 2v in elke st tot
eind, sluit met hv, hecht af. (16stn)

Toer 2: Gebruik Life DK Rose (Rose) hecht aan met 1l (telt niet
als st) in een willekeurige st, 1v in dezelfde st, * 2l, sla volgende
st over, 1v in volgende st; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van
laatste herhaling weg, sluit met hv. (8stn & 8 l-ruimtes)
Toer 3: hv in volgende l-ruimte, 1l (telt niet als st) [1v, 3stk, 1v]
in dezelfde l-ruimte, [1v, 3stk, 1v] in elke l-ruimte tot eind, sluit
met hv, hecht af. (40stn - 8 bloemblaadjes)

Toer 5: Gebruik Fern (Thyme) hecht aan met 1l + 5l (telt als
1stk & 3l) in een willekeurige l-ruimte * 1stk in volgende
l-ruimte, 3l; herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv in derde l van
de 6l aan begin van toer. (8stk & 8 l-ruimtes)
Toer 6: hv in volgende l-ruimte, 3l (telt als 1stk) 4stk in dezelfde
l-ruimte, 5stk in elke volgende l-ruimte tot eind, sluit met hv,
hecht af. (40stn)
Afmeting circa: 7cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 6cm)

Toer 7: Gebruik Parchment (Night) hecht aan met 1l + 2l
(telt als 1stk) in eerste st van een willekeurige 5stk-groep van
vorige toer, * 2stk in volgende st, 1stk in volgende st, 2stk in
volgende st, 1stk in volgende 2stn; herhaal vanaf * tot eind,
laat 1stk van laatste herhaling weg, sluit met hv. (56stn)
Afmeting circa: 9.5cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 9cm)

Afmeting circa: 6cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 5cm)

Toer 4: Gebruik Cranberry (Umber) werk achterlangs de
vorige toer, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een willekeurige,
overgeslagen st van toer 1 (Caramel) (Peach), 1v in dezelfde st,
* 2l, 1v in volgende overgeslagen st; herhaal vanaf * laat 1v van
laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (8v & 8 l-ruimtes)

Toer 8: hv in volgende 2stn, 1l (telt niet als st), * 1v in
volgende st, 3l, sla 2st over, 1v in volgende st, 2v in volgende
st, 3l, sla 2stn over, 1v in volgende st, 3l, sla 2 stn over, 2v in
volgende st, 1v in volgende st, 3l, sla 2stn over; herhaal vanaf *
tot eind, sluit met hv. (32stn & 16 l-ruimtes)

De ware kleuren van het garen in dit patroon worden zo dicht mogelijk benaderd, maar vanwege technische beperkingen tijdens het fotograferen en afdrukken kunnen er minimale
verschillen ontstaan. © Jane Crowfoot 2020 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.Commercieel gebruik
van zowel de patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.
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Toer 9: hv in volgende l-ruimte, 1l (telt niet als st), 3v in dezelfde
l-ruimte, * 1v in volgende 3stn, 3l, sla volgende l-ruimte over,
[1stk, 3l, 1stk] in volgende st, 3l, sla volgende l-ruimte over, 1v in
volgende 3stn, 3v in elk van volgende 2 l-ruimtes; herhaal vanaf *
tot eind, laat 3v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (48v, 8stk
& 12 l-ruimtes)

Toer 10: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 5stn, * 2v in
volgende l-ruimte, 3l, [1stk, 3l, 1stk] in volgende l-ruimte, 3l, 2v
in volgende l-ruimte, sla volgende st over, 1v in volgende
11stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 5v van laatste herhaling
weg, sluit met hv. (60v, 8stk & 12 l-ruimtes)

Afmeting circa: 13cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 12cm)

Toer 12: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 10stn, * [1hstk, 1stk,
1hstk] in volgende st, 1v in volgende 24stn; herhaal vanaf * tot
eind, laat 10v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (108stn)
Toer 13: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 10stn, * 3v in
volgende st, 1v in volgende 26stn; herhaal vanaf * tot eind, laat
10v van laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (116stn)
Afmeting circa: 15 x 15cm.
(Naturals – Bamboo + Cotton 13.5 x 13.5cm)
Kleurversie 1		

Toer 11: 1l (telt niet als st), 1v in volgende st, * 1hstk in
volgende 3stn, 1v in volgende 2stn, 3v in volgende l-ruimte, 5v
in volgende l-ruimte, 3v in volgende l-ruimte, sla volgende st
over, 1v in volgende 2stn, 1hstk in volgende 3 stn, 1v in volgende
4stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg,
sluit met hv. (100stn)

Kleurversie 2

Markeer elke hoek, 28stn tussen de steekmarkeerders.
Werk de draadjes weg.
Maak nog 7 dezelfde.
Opmerking: Je hoeft de motieven nu nog niet te blocken.
Tips voor wassen en blocken worden aan het eind van
Deel 8 gegeven.

De ware kleuren van het garen in dit patroon worden zo dicht mogelijk benaderd, maar vanwege technische beperkingen tijdens het fotograferen en afdrukken kunnen er minimale
verschillen ontstaan. © Jane Crowfoot 2020 Alle rechten voorbehouden. Dit patroon en alle items die je er mee maakt alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.Commercieel gebruik
van zowel de patronen als de items die je er mee maakt is strikt verboden. Respecteer alstublieft het copyright en verspreid dit patroon niet digitaal of op andere manieren.

