Dutch Version

De Fruit Garden CAL
Deel 5 | Hollyhock & Eerste Rand
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Deel 5 | Hollyhock
Ook dit motief van de Stokroos behoort tot mijn
favorieten. Ik ben er aardig zeker van dat dit het eerste
was waar ik aan begon te werken, vorig jaar zomer al
weer. Het ontwerp ervan, met een extra laag gehaakt
tussen de centrale bloem en de grotere bladeren in, is
gecompliceerder dan die van de vorige motieven. Hopelijk
heb je genoeg zelfvertrouwen gekregen na het maken van
de vorige sets om ook dit patroon te gaan haken.

Je moet 4 van deze motieven maken en daarnaast ga je de
Eerste Rand om het middenstuk haken.

Stokrozen zijn één van mijn favoriete, bloeiende planten;
met hun lange, stevige stengels en hun verfomfaaide, bijna
doorschijnende, op petticoats lijkende bloemen zijn ze
een prachtige aanwinst voor de tuin. In de tijd van William
en May Morris waren stokrozen in de tuin waarschijnlijk
heel gewoon en werden vaak gebruikt als blikvanger in
bloembedden, vooral tegen de buitenmuren en
schuttingen aan. Aan het eind van de 19e eeuw,
middenjaren 90, kregen de tuinen van Kelmscott Manor
een flinke opknapbeurt en opmerkelijk was dat er veel
bloemen en struiken in geplant werden, die voorkomen in
het oeuvre van de Morris & Co-dessins, zoals rozen,
krokussen, monnikskappen, sleutelbloemen, tulpen en
stokrozen.

Een compleet Hollyhock-motief meet 14.5 x 14.5cm in de
Life DK & Batik versie en 13 x 13cm in de Naturals –
Bamboo + Cotton versie.

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!

Op 7 juli staat het volgende deel online.
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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

2346
Blue Haze

2446
Caramel

2311
Fern

2445
Parchment

2301
Rose

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

1915
Graphite

1918
Mint

1916
Rose

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:

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

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

7159
Dusk

7160
Night

7143
Seafoam

7156
Thyme

7131
Peach

7154
Pumice

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.
7165
Rose

Materiaal
Haaknaald 3.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders
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.
MP – Maak een Popcorn
Haak 3stk in dezelfde steek. Maak de lus op je haaknaald wat
groter, zodat je het werk niet per ongeluk uithaalt bij de volgende
stap. Haal je haaknaald uit de lus en steek de haaknaald in het
eerste stokje. Zet de lus van het derde stokje weer op de naald,
trek hem aan en haal hem door het eerst stokje om de steek af te
maken. Als het eerste stokje uit 3l bestaat (aan het begin van de
toer) steek dan de haaknaald in de derde van de 3l.
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METHODE (maak er 4)
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 + 2l
(telt als 1stk) in een willekeurige st, 2stk in dezelfde st, (dit
zijn de 3stk van eerste Popcorn), maak de Popcorn af, 2l, *
MP in volgende st, 2l; herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv
bovenin Popcorn aan begin van toer, hecht af. (8 l-ruimtes & 8
Popcorns)
Toer 2: Gebruik Mint (Seafoam) hecht aan met 1l (telt niet als
st) in een willekeurige l-ruimte, 3v in dezelfde l-ruimte, 1l, * 3v
in volgende l-ruimte, 1l; herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv,
hecht af. (24stn & 8 l-ruimtes)

Toer 3: Gebruik Fern (Thyme) hecht aan met 1l (telt niet als
st) in een willekeurige l-ruimte, 1v in dezelfde l-ruimte, * 1v in
volgende 3stn, 1v in volgende l-ruimte; herhaal vanaf * tot
eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af.
(32stn)

Toer 4: Gebruik Batik Rose (Pumice) sla de v in een
willekeurige l-ruimte van vorige toer over, hecht aan met 1l +
2l (telt als 1stk) in volgende st (eerste st van 3v-groepje), *
3stk in volgende st, 1stk in volgende st, 1l, sla volgende st over,
1stk in volgende st; herhaal vanaf * tot eind, laat 1stk van
laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (40stn & 8
l-ruimtes)

Toer 5: Gebruik Life DK Rose (Rose) hecht aan met 1l (telt
niet als st) in een willekeurige l-ruimte, 1v in dezelfde l-ruimte,
* 1v in volgende st, 3l, hv in st aan basis van de 3l om picot te
maken, 1hstk in volgende st, 2stk in volgende st, 3l, hv in st
aan basis van de 3l om picot te maken, 1stk in dezelfde st,
1hstk in volgende st, 3l, hv in st aan basis van de 3l om picot
te maken, 1v in volgende st, 1v in volgende l-ruimte; herhaal
vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv,
hecht af. (64stn & 24 picots)
Afmeting circa: 11cm op het breedste punt. (Naturals –
Bamboo + Cotton 10cm)

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

Toer 6: Gebruik Blue Haze (Dusk) en haak achter de 2 vorige
toeren langs, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een
willekeurige overgeslagen v van Toer 3 (Fern) (Thyme), 1v in
dezelfde st, 5l achterlangs volgende bloemblad, * 1v in
volgende overgeslagen steek van Toer 3 (Fern) (Thyme), 5l;
herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv. (8stn & 8 l-ruimtes)
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Toer 7: 1l (telt niet als st), 1v in st aan basis van de 1l, * 6l, haak
terug in net gemaakte 6l, sla volgende l over, 1v in volgende l,
1hstk in volgende l, 1stk in volgende 2l, 1hstk in volgende l, 1v
in (zelfde) st aan basis van de 6l, 2l, 1v in volgende l-ruimte, 2l,
1v in volgende st; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste
herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (16 l-ruimtes & 8 smalle
blaadjes)

Toer 8: Gebruik Graphite (Night) en werk achter de vorige
toer langs, hecht aan met 1l (telt niet als st) in een
willekeurige v tussen de smalle blaadjes van vorige toer, 1v in
dezelfde st, * 6l, haak terug in net gemaakte 6l, sla volgende l
over, 1v in elk van volgende 5l, 1v in de (zelfde) st aan basis
van de 6l, 1v in volgende l-ruimte, 5l achterlangs volgende
smalle blaadje, 1v in volgende l-ruimte, 3l, 1v in volgende
l-ruimte, 5l achterlangs volgende smalle blaadje, 1v in
volgende l-ruimte, 1v in volgende st; herhaal vanaf * tot eind,
laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (12
l-ruimtes & 4 bladsteeltjes
Notitie: Maak je geen zorgen als je steeltjes omkrullen – zoals
je kunt zien op de foto is dat heel normaal.

Toer 9: Gebruik Fern (Thyme) en haak achterlangs vorige toer,
hecht aan met 1l (telt niet als st) in de l-ruimte vóór een willekeurig
steeltje van vorige toer, 1v in dezelfde l-ruimte, * sla 2v over, haak
in de onderkant van de basislossentoer van het volgende bladsteeltje
1stk in volgende 3 stn, 1hstk in volgende st, 1v in volgende st, 3v
in de overgeslagen l op top van steeltje, haak nu in de andere
kant, 1v in de volgende st, 1hstk in volgende st, 1stk in volgende
3stn, sla 2v over, 2v in volgende l-ruimte, 3l, 1v in volgende
l-ruimte, 3l, 2v in volgende l-ruimte; herhaal vanaf * tot eind, laat
1v van laatste herhaling weg, hecht af. (8 l-ruimtes & 4 blaadjes)

Afmeting circa: 15.5cm op het breedste punt. (Naturals –
Bamboo + Cotton 14.5cm)
Toer 10: Gebruik Parchment (Night) en werk achterlangs
vorige toer, hecht aan met 1l (telt niet als st) in eerste l-ruimte ná
een willekeurig blaadje, 1v in dezelfde l-ruimte, * 3l, 1v in
volgende l-ruimte, 3l, sla 1v over, 1v in volgende st, vouw blaadje
naar voren, haak in de stn van Toer 8 (Graphite) (Night) 1stk in
volgende 2stn, 3l achterlangs volgende blaadje, 1stk in volgende
2stn van Toer 8 (Graphite) (Night), 1v in volgende v van vorige
toer, 3l, 1v in volgende l-ruimte; herhaal vanaf * tot eind, laat 1v
van laatste herhaling weg, sluit met hv. (32stn & 16 l-ruimtes)

Toer 11: hv in volgende l-ruimte, 1l (telt niet als st), 1v in dezelfde
l-ruimte, * 1v in picot in midden van bloemblad van Toer 5 (Life
DK Rose) (Rose) én tegelijkertijd in dezelfde l-ruimte, 1v in
volgende (zelfde) l-ruimte, 3v in volgende l-ruimte, 1v in
volgende 3stn, 2l, [1stk, 3l, 1stk] in de 3l-ruimte achter volgend
blaadje, 2l, 1v in volgende 3stn, 3v in volgende l-ruimte, 1v in
volgende l-ruimte; herhaal vanaf * tot eind, laat 1 v van laatste
herhaling weg, sluit met hv. (60v, 8stk & 12 l-ruimtes)
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Toer 12: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 5stn, * 1v in
overgeslagen l op top van volgende smalle blaadje (Blue
Haze) (Dusk), sla st van vorige toer over, 1hstk in volgende
2stn, 3v in volgende l-ruimte, 2v in volgende l-ruimte, 1v in
middelste st van 3v-groepje op top van volgende lange blad
van Toer 9 (Fern) (Thyme), 2v in volgende (zelfde) l-ruimte, 3v
in volgende l-ruimte, 1hstk in volgende 2stn, 1v in overgeslagen
l op top van volgende smalle blaadje, sla st van vorige toer
over, 1v in elk van volgende 9stn; herhaal vanaf * tot eind, laat
5v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (104stn)
Afmeting circa: 12.5cm op het breedste punt. (Naturals –
Bamboo + Cotton 11.5cm)

Toer 13: 1l (telt niet als st), 1v in elk van volgende 12stn, *
[1hstk, 1stk, 1hstk] in volgende st, ** 1v in volgende 12stn,
2v-sam over volgende 2stn, 1v in elk van volgende 11stn;
herhaal vanaf * 3 maal en eindig laatste herhaling bij **, 1v in
volgende 11stn, 2v-sam, sluit met hv. (108stn)
Toer 14: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 12stn, * 3v in
volgende st, 1v in elk van volgende 26stn; herhaal vanaf * tot
eind, laat 12v van laatste herhaling weg, sluit met hv. (116stn)
Afmeting circa: 14.5 x 14.5cm.
(Naturals – Bamboo + Cotton 13 x 13cm)

Markeer elke hoek, 28stn tussen de steekmarkeerders.
Werk de draadjes weg.
Maak nog 3 dezelfde.
Opmerking: Je hoeft de motieven nu nog niet te blocken.
Tips voor wassen en blocken worden aan het eind van Deel 8
gegeven
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Part 5 | Eerste Rand

METHODE

Op de conceptschets van het borduurwerk van May Morris,
waarop ik de layout van de deken heb gebaseerd, is een
gestreepte rand van gevlochten gerstaren te zien – dat was
iets dat ik echt wilde namaken in een haakpatroon. Als je
nooit eerder gewerkt hebt met twee kleuren garen in een
toer dan zul je dit misschien een beetje lastig vinden en
eerlijk gezegd, zelfs als je een haakexpert bent, is het nogal
een gepruts om telkens van kleur te moeten wisselen bij het
afmaken van de steken, dus het zal wel een opluchting zijn te
weten dat je slechts 2 toeren op deze manier hoeft te haken!
GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:
Life DK: 100g – 298m (326yds),
75% Premium Acryl, 25% Wol.

2346
Blue Haze

2446
Caramel

2322
Denim

2445
Parchment

2301
Rose

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

Aan elkaar zetten: Met AK naar je toe, haaknaald
4mm (3.5mm) en kleur Parchment (Night), gebruik de
afbeelding van de layout als leidraad, haak alle motieven
van het middenstuk steek voor steek, ook de gemarkeerde
hoeksteken, aan elkaar met vasten aan de achterkant van het
werk. Dit betekent dat je de hoeksteken meerdere keren zult
gebruiken. (Middenpaneel van 25 motieven)
Plaats een steekmarkeerder in elke hoek op de Clementinemotieven.
Toer 1: Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur
Parchment (Night) hecht aan met 1l (telt niet als st) in een
willekeurige gemarkeerde hoek, 3v in dezelfde st, * 1v in elk
van volgende 29stn van hetzelfde motief, sla de naad over,
[1v in elk van 30stn van volgende motief, sla de naad over]
3 maal, 1v in volgende 29stn van laatste motief op deze zijde
van de deken, 3v in volgende gemarkeerde hoeksteek; herhaal
vanaf * tot eind, laat 3v van laatste herhaling weg, sluit met hv,
hecht af. (604stn)

GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:
Naturals – Bamboo + Cotton: 100g – 250m (273yds),
60% Bamboe, 40% Katoen.

Markeer elke hoek, 150stn tussen de steekmarkeerders.
7159
Dusk

7160
Night

7131
Peach

7154
Pumice

7158
Raisin

7161
Umber

Materiaal
Haaknaald 3.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders
Voor beide Kleurversies.
(Naturals – Bamboo + Cotton versie tussen haakjes).
NOTITIES:
Alle toeren van dit motief worden met de GK naar je toe gehaakt.
Maak de halve vaste (hv) aan het eind van de toer bovenin de
volgende steek aan het begin van de toer.

Toer 2: Gebruik Blue Haze (Dusk), hecht aan met 1l (telt niet
als st) in een willekeurige st tussen de gemarkeerde hoekstn,
1v in dezelfde st, * 1v in elke st tot gemarkeerde hoekst, 3v in
volgende gemarkeerde st; herhaal vanaf * 3 maal, 1v in elke st
tot eind, sluit met hv, hecht af. (612stn)
Markeer elke hoeksteek, 152stn tussen de steekmarkeerders.
Toer 3: Gebruik Parchment (Pumice), hecht aan met 1l (telt
niet als st) in een willekeurige st tussen de gemarkeerde
hoeken, 1v in dezelfde st, 1v in volgende st en wissel van kleur
naar Denim (Umber) bij de laatste stap van deze st, * gebruik
Denim (Umber) 1v in volgende 2stn en wissel van kleur naar
Parchment (Pumice) bij laatste stap van st, gebruik
Parchment (Pumice) 1v in volgende 2stn en wissel van kleur
naar Denim (Umber) bij de laatste stap van st; herhaal vanaf *
tot aan gemarkeerde hoeksteek, hou het patroon aan (van
telkens 2stn per kleur) en haak 3v in gemarkeerde hoekst.
Haak zoals hiervoor aangegeven tot eind van toer. Gebruik
Parchment (Pumice), hv in volgende st. (620stn)

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
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Markeer elke hoeksteek, 154stn tussen de steekmarkeerders.
Toer 4: Gebruik Parchment (Pumice) 1l (telt niet als st), 1v in
volgende st en wissel van kleur naar Denim (Umber) bij de
laatste stap van deze st, * gebruik Denim (Umber) 1v in volgende
2stn en wissel van kleur naar Parchment (Pumice) bij de laatste
stap van st, gebruik Parchment (Pumice) 1v in volgende 2 stn en
wissel van kleur naar Denim (Umber) bij de laatste stap van st;
herhaal vanaf * tot eind van toer, waarbij laatste 1v in kleur
Parchment (Pumice), sluit met hv, hecht beide werkdraden af.
(620stn)
Notitie: Het aantal stn blijft gelijk, er zijn geen stn
gemeerderd in de vorige toer.
Markeer elke hoeksteek, 154stn tussen de steekmarkeerders.
Ik heb hier mijn markeerder 1st naar links verplaatst en zo een
nieuwe hoeksteek bepaald. Door dit te doen ‘kantelt’ de hoek
en wordt voorkomen dat de deken straks scheeft trekt.
Toer 5: Gebruik Blue Haze (Raisin) hecht aan met 1l (telt niet
als st) in de achterste lus van een willekeurige st tussen de
gemarkeerde hoeken, 1v in dezelfde st, haak deze toer steeds
in de achterste lus van elke st, * 1v in elke st tot aan
gemarkeerde hoekst, 3v in volgende gemarkeerde st; herhaal
vanaf * 3 maal, 1v in elke st tot eind, sluit met hv, hecht af.
(628stn)

Opmerking: Je hoeft de motieven nu nog niet te blocken.
Tips voor wassen en blocken worden aan het eind van Deel 8
gegeven.
Breedte van de rand circa:
3.5cm (Naturals – Bamboo + Cotton 2.5cm)
Afmeting van Ongeblockte Centrale Paneel:
82.5 x 82.5cm (Naturals – Bamboo + Cotton 74.5 x 74.5cm)

Markeer elke hoeksteek, 156stn tussen de steekmarkeerders.
Notitie: Omdat je de laatste toer in de achterste lussen van de
stn heb gehaakt zal je werk misschien wat losser lijken – maak
je geen zorgen als het er een beetje golvend uitziet.
Het aantal stn blijft gelijk, er worden geen stn gemeerderd in
de volgende toer.
Toer 6: Gebruik Life DK Rose (Peach), hecht aan met 1l (telt
niet als st) in een willekeurige st tussen de gemarkeerde
hoekstn, 1v in dezelfde st, 1v in elke st tot eind, sluit met hv,
hecht af. (628stn)
Markeer elke hoeksteek, 156stn tussen de steekmarkeerders.
Toer 7: Gebruik Caramel (Dusk) hecht aan met 1l (telt niet
als st) in een willekeurige st tussen de gemarkeerde hoekstn,
1v in dezelfde st, * 1v in elke st tot aan gemarkeerde hoekst,
[1hstk, 1stk, 1hstk] in volgende gemarkeerde st; herhaal vanaf
* 3 maal, 1v in elke st tot eind, sluit met hv, hecht af. (636sts)
Werk de draadjes weg.
Markeer elke hoeksteek, 158stn tussen de steekmarkeerders.

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.

