Dutch Version

De Fruit Garden CAL
Deel 2 | Columbine & Acanthus
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Deel 2 | Columbine
Nóg zo’n wilde bloem waar ik dol op ben is de Colombine,
in mijn jeugd bekend onder de naam Aquilegia (Akelei). In het
Victoriaanse tijdperk gaf men graag een bepaalde betekenis
aan gewone bloemen en zo werd de Colombine verbonden
met het principe van ‘een geboren winnaar zijn’, waarschijnlijk
omdat ze zo overvloedig blijven groeien als de zaadjes
eenmaal in de tuin geplant zijn. Al jarenlang staan ze in
onze tuin en als de bloemen in mei en juni gebloeid
hebben, droogt de late zomerzon de zaadbolletjes en
worden er duizenden nieuwe zaadjes verspreid, klaar voor
de bloei in het volgende seizoen. Af en toe moeten we er
een flink aantal verwijderen, maar dat neemt niet weg dat ik
een groot fan van ze blijf!
May Morris werkte zeer nauw samen met haar vader William
en hielp hem vaak met het verfijnen van zijn teken- en
schilderwerk. Men zegt dat hij niet zo goed was in het
tekenen van flora en fauna en een voorkeur had voor
gebladerte, dus werd het regelmatig aan Mary overgelaten
zijn ontwerpen te perfectioneren. Een van de eerste
ontwerpen waar zij aan gewerkt zou hebben was een
stoffendessin genaamd Violet en Colombine, dat voltooid
werd in 1883.

Je moet 4 van deze motieven haken. Ze zijn iets lastiger dan
de Vergeet-Me-Nietje- motieven, die je in Deel 1 gemaakt
hebt, maar je zult zien dat de werkwijze bijna hetzelfde is.
Je gaat ook 8 stukken haken die het centrale deel vormen
van de Acanthus-motieven.
Alle vierkante motieven in dit project eindigen met hetzelfde
stekenaantal op de rand, maar de maten ervan 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 Columbine-motief meet 15 x 15cm in de
Life DK & Batik versie en 13.5 x 13.5cm in de Naturals –
Bamboo + Cotton versie.

Op 26 mei staat het volgende deel online.
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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
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GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:

AFKORTINGEN

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

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

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

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:

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

2446
Caramel

2322
Denim

2311
Fern

2445
Parchment

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

1906
Heather

1918
Mint

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.

Naturals – Bamboo + Cotton: 100g – 250m,
60% Bambooe, 40% Katoen.

7157
Canyon

7155
Celery

7159
Dusk

7160
Night

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

7161
Peach

7160
Raisin

Materiaal
Haaknaald 3.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

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 dat je de halve vaste niet meetelt bij het tellen van de
steken en het haken van de volgende toer.
Draadjes wegwerken
Ik hecht de draadjes meestal gelijk af tijdens het project – het
maakt de afwerking op het eind een stuk makkelijker en sneller.
De draadjes meteen wegwerken betekent ook: minder kans op
het missen van steken of op afwijkingen in de stekenverhouding.

Voor beide kleurversies.
(Naturals – Bamboo + Cotton versie tussen haakjes).

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 4)
Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur Fern (Peach) 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 Heather (Canyon) 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 Mint (Raisin) 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: hv in volgende l-ruimte, 1l (telt niet als st), 1v in
dezelfde l-ruimte * 6l, haak nu terug in de net gemaakte 6l,
sla volgende l over, 1v in volgende l, 1hstk in volgende l, 1stk
in elk van volgende 2l, 1hstk in volgende l, 1v in dezelfde
l-ruimte aan de basis van de 6l, 1l, 1v in volgende l-ruimte;
herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit
met hv, hecht af. (16v & 8 l-ruimtes - 8 smalle blaadjes)

Toer 6: Gebruik Caramel (Dusk) en haak tussen de smalle
blaadjes, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een willekeurige
l-ruimte van vorige toer, 1v in dezelfde l-ruimte, * 3l achterlangs
het volgende blaadje, 1v in volgende l-ruimte; herhaal vanaf *
tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (8stn &
8 l-ruimtes)
Toer 7: hv in volgende l-ruimte, 3l (telt als 1stk) 4stk in dezelfde
l-ruimte, 5stk in elke l-ruimte tot eind, sluit met hv, hecht af.
(40stn)

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

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

Toer 8: Gebruik Parchment (Night) en werk achterlangs de
smalle blaadjes van Toer 5 (Denim) (Celery), hecht aan met 1l
+ 2l (telt als 1stk) in eerste stk van een willekeurige 5stk-groep
van vorige toer, * 2stk in volgende st, 1v in overgeslagen l op
de top van het smalle blaadje van Toer 5 (Denim) (Celery), sla
volgende st van vorige toer over, 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 over het midden gemeten.
(Naturals – Bamboo + Cotton 8.5cm)

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: in volgende 2stn, 1l (telt niet als st), * 1v in volgende
st (dit is de v op de top van volgende smalle blaadje), 3l, sla
2stn over, 1v in volgende st, 2v in volgende st, 3l, sla 2stn over,
1v in volgende st (dit is de v op de top van volgende smalle
blaadje), 3l, sla 2stn over, 2v in volgende st, 1v in volgende st,
3l, sla 2stn over; herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv. (32stn &
16 l-ruimtes)

Toer 10: 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)

Afmeting circa: 13.5cm over het midden gemeten.
(Naturals – Bamboo + Cotton 12.5cm)

Toer 13: 1l (telt niet als st), 1v in elk van volgende 10stn, *
[1hstk, 1stk, 1hstk] in volgende st, 1v in elk van volgende
24stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 10v van laatste herhaling
weg, sluit met hv. (108stn)
Toer 14: 1l (telt niet als st), 1v in elk van volgende 10stn, * 3v
in volgende st, 1v in elk van 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)

Toer 11: 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 elk van
volgende 11stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 5v van laatste
herhaling weg, sluit met hv. (60v, 8stk & 12 l-ruimtes)

Markeer elke hoek, 28stn tussen de steekmarkeerders.
Werk de draadjes weg.
Maak nog 3 dezelfde.
Toer 12: 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 2 stn, 1hstk in volgende 3stn, 1v in volgende 4stn;
herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit
met hv. (100stn)

Aan elkaar zetten: Met AK naar je toe, haaknaald 4mm
(3.5mm) en kleur Parchment (Night), gebruik de afbeelding
van de layout als leidraad; zet de motieven aan elkaar door
vanaf de achterkant vasten te haken in alle steken, ook in de
gemarkeerde hoeksteken; zorg daarbij dat de steken mooi
tegenover elkaar liggen. (4 stroken van 3 motieven)
Opmerking: Ik raad je aan 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.
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Deel 2 | Acanthus
Al toen ik aan dit project begon, wist ik dat de rechthoekige
motieven aan de buitenrand van de deken een uitdaging
zouden worden. Ik probeerde allerlei manieren om ze te
maken uit, maar het lukte me gewoon niet de uitstraling
die ik voor ogen had te vangen in een haakpatroon. Terwijl
de deadline van de ontwerpfase naderde, was het me nog
steeds niet gelukt dit gedeelte vorm te geven – ik wist dat
ik er Acanthusbladeren in wilde verwerken, maar kon
gewoon niet bedenken hoe ik het moest uitvoeren om het
een weergave van May’s stijl te laten zijn.
Uiteindelijk kostte het ontwerpen van dit onderdeel me
ongeveer 5 weken. Ik haakte stuk na stuk na stuk en met
elk stuk kwam ik dichter bij mijn idee van hoe het motief er
uit moest komen te zien. Ik geloof dat ik wel 7 complete
rechthoeken gemaakt heb en talloze ‘stukjes en beetjes’,
die allemaal min of meer leken op een Acanthus-blad,
voordat ik tevreden was met hoe het er uitzag. Het patroon
ervan uitschrijven was ook een aardig gigantische klus,
maar ik ben heel blij met het eindresultaat van dit motief!
In dit deel hoef je nu alleen de opzetring en de eerste 3
toeren te haken, want het patroon van het Acanthus-motief
is erg bewerkelijk en heb ik daarom in verschillende delen
opgesplitst in de hoop dat het haken ervan voor jullie zo
beter te behappen is!

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:
Life DK: 100g – 298m,
75% Premium Acryl, 25% Wol.

2346
Blue Haze

2446
Caramel

2445
Parchment

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

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

7155
Celery

7160
Night

7154
Pumice

Materiaal
Haaknaald 3.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders
Voor beide Kleurversies.
(Naturals – Bamboo + Cotton tussen haakjes).
NOTITIES:
Alle toeren van dit motief worden met de GK naar je toe
gehaakt.
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.
Uitleg SPv – Spike vaste/verlengde vaste
Steek de naald in de aangegeven steek, haal een lus op tot op
de hoogte van de steken in de toer/rij waaraan gewerkt wordt
en maak af als een gewone vaste.

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 Blue Haze (Night)
haak 4l, sluit met een hv tot een ring.
Basistoer: 1l (telt niet als st), 8v in de ring, sluit met hv, hecht af.
(8 stn)
Toer 1: Gebruik Caramel (Celery) hecht aan met 1l (telt niet
als st) in een willekeurige st, 2v in dezelfde st, * SPv in het
midden van de ring, sla de st achter SPv over, 2v in volgende
st; herhaal vanaf * tot eind, laat 2v van laatste herhaling weg,
sluit met hv, hecht af. (12stn)

Toer 2: Gebruik Parchment (Pumice) hecht aan met 1l + 2l
(telt als 1stk) in de voorste lus van een willekeurige st, haak
bij alle stn in de voorste lus, 1stk in dezelfde st, 3l, hv in st aan
de basis van de 3l om een picot te maken * 2stk in volgende st,
maak een picot; herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv, hecht af.
(24stn & 12 picots)
Afmeting circa: 5.5cm op het breedste punt.
(Naturals - Bamboo + Cotton 5cm)

Maak nog 7 dezelfde.
Opmerking: Ik raad je aan 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.

