Dutch Version

De Fruit Garden CAL
Deel 6 | Dianthus & Acanthus
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Deel 6 | Dianthus
Nu gaat het spannend worden en zul je zien dat je project
steeds meer vorm gaat krijgen!
Toen ik de borduurpatronen van May Morris aan het
onderzoeken was, viel het me op dat ze in de hoeken van
haar patronen vaak een gestileerde bloem gebruikte met
een 5-bladige kelk. Mary’s bloemen hadden een knop aan
de basis, die precies op de hoek van het patroon ligt en
bloembladen met een 3-puntige top, een beetje zoals bij
de Acanthus-bladeren. Ik heb echt mijn uiterste best
gedaan zo’n bloem na te maken met mijn haakwerk, maar
het bleek onbegonnen werk om een onregelmatige vorm
mooi weer te geven met haaksteken en in een vierkantje te
laten passen, dus besloot ik om in plaats daarvan te gaan
voor een bloem met een ronde vorm, die toch de
uitstraling heeft van May’s ontwerpen!

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 Dianthus(Anjer)-motief meet 15 x 15cm in
de Life DK & Batik versie en 13.5 x 13.5cm in de
Naturals - Bamboo + Cotton versie.

Op 21 juli staat het volgende deel online.

Je moet 4 van deze Anjer-motieven maken én nog een
aantal toeren haken aan de 8 Acanthus-motieven.
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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

2319
Cranberry

2311
Fern

2445
Parchment

2301
Rose

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

1916
Rose

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders

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.

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

7155
Celery

7159
Dusk

7165
Rose

7161
Umber

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

7160
Night

7154
Pumice

7158
Raisin

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.

Materiaal
Haaknaald 3.5mm
Wolnaald
Steekmarkeerders
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
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METHODE (maak er 4)
Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur Blue Haze (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 Fern (Celery) hecht aan in een willekeurige
st met 1l + 2l, 2stk-sam in dezelfde st (telt als 3stk-sam), 2l, *
3stk-sam in volgende st, 2l; herhaal vanaf * tot eind, sla de 3l
over, sluit met hv bovenin de 2stk-sam aan begin van toer,
hecht af. (8 l-ruimtes & 8 clusters)

Toer 2: Gebruik Cranberry (Umber) 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)
Afmeting circa: 4.5/5cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 4cm)

Toer 4: Gebruik Batik Rose (Raisin) hecht aan met 1l + 2l (telt
als 1stk) in eerste st van een willekeurig 4v-groepje van vorige
toer, * 2stk in volgende 2stn, 1stk in volgende st, 1l, sla volgende
l-ruimte over, 1stk in volgende st; herhaal vanaf * tot eind, laat
1stk van laatste herhaling weg, sluit met hv, hecht af. (48stn & 8
l-ruimtes)
Afmeting circa: 8.5cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 7.5cm)

Notitie: In de volgende toer worden de clusters (3stk-sam &
3dstk-sam) gehaakt over 2stn: 1 onafgemaakte st in de
volgende st en 2 onafgemaakte stn in de daaropvolgende st.
Toer 5: Gebruik Parchment (Pumice) hecht aan in eerste stk
van een willekeurige 6stk-groep van vorige toer met 1l + 2l,
2stk-sam in volgende st (telt als 3stk-sam), * 3l, 3dstk-sam over
volgende 2stn, 3l, 3stk-sam over volgende 2stn, 2l, sla
volgende l-ruimte over, 3stk-sam over volgende 2stn; herhaal
vanaf * tot eind, laat 3stk-sam van laatste herhaling weg, sla de
3l over, sluit met hv bovenin de 2stk-sam aan begin van toer,
hecht af. (24 l-ruimtes & 24 clusters)
Afmeting circa: 12cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 11cm)

Toer 3: Gebruik Life DK Rose (Rose) hecht aan met 1l (telt
niet als st) in eerste st van een willekeurig 3v-groepje van
vorige toer, 1v in dezelfde st, * 2v in volgende st, 1v in
volgende st, 1l, sla volgende l-ruimte over, 1v in volgende st;
herhaal vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg,
sluit met hv, hecht af. (32v & 8 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 6: Gebruik Cranberry (Night) en haak achter de 3
vorige toeren langs, vouw het haakwerk naar voren en hecht
aan met 1l (telt niet als st) in een willekeurige l-ruimte van
Toer 3 (Life DK Rose) (Rose), 1v in dezelfde l-ruimte, 5l, [1v in
volgende l-ruimte van Toer 3 (Life DK Rose) (Rose), 5l] 6
maal; 1v in volgende l-ruimte van Toer 3 (Life DK Rose)
(Rose), 2l, sluit met 1stk in v aan begin van toer (zo staat je
haaknaald op de juiste plek voor de volgende toer) (8v, 1stk &
8 l-ruimtes)

Toer 7: 6l (telt als 1stk & 3l), * 1v in volgende l-ruimte van Toer
4 (Batik Rose) (Raisin), 3l, ** 1stk in volgende l-ruimte van
vorige toer (Cranberry) (Night), 3l; herhaal vanaf * tot eind,
eindig laatste herhaling bij **, sluit met hv in derde l van de 6l.
(16stn & 16 l-ruimtes)

Toer 9: Gebruik Caramel (Dusk) hecht aan met 1l (telt niet als
st) in l-ruimte vóór een willekeurige middelste 3dstk-sam/cluster
van Toer 5 (Parchment) (Pumice), 4v in dezelfde l-ruimte, *
2v-sam over dezelfde l-ruimte en volgende l-ruimte, 4v in
dezelfde l-ruimte, 1v in volgende 3 stn van vorige toer
(Cranberry) (Night), 4v in volgende l-ruimte van Toer 5
(Parchment) (Pumice); herhaal vanaf * tot eind, laat 4v van
laatste herhaling weg, sluit met hv. (96stn)

Afmeting circa: 13cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 12cm)
Toer 10: 1l (telt niet als st), 1v in volgende st, * 3l, sla 2stn over,
[1stk, 3l, 1stk] in volgende st (dit is de top van de 2v-sam van
vorige toer), 3l, sla 2stn over, 1v in volgende 5stn, 7l
achterlangs volgende groep van bloemblaadjes (sla dus 4v,
2v-sam, 4v van vorige toer over), 1v in volgende 5stn; herhaal
vanaf * tot eind, laat 1v van laatste herhaling weg, sluit met hv.
(40v, 8stk & 16 l-ruimtes)

Toer 11: 1l (telt niet als st), * 3v in volgende l-ruimte, 5v in
volgende l-ruimte, 3v in volgende l-ruimte, 1v in volgende 5stn,
7l achterlangs volgende groep bloemblaadjes en l-ruimtes van
vorige toer, 1v in volgende 5stn; herhaal vanaf * tot eind, sluit
met hv. (84stn & 4 l-ruimtes)
Toer 8: 1l (telt niet als st), 1v in l aan basis van de 1l, 3l, * 3v in
volgende 2l-ruimte van Toer 5 (Parchment) (Pumice), 3l **, 1v
in volgende stk van vorige toer achter bloemblaadje
(Cranberry) (Night), 3l; herhaal vanaf * tot eind, eindig laatste
herhaling bij **, sluit met hv, hecht af.

Toer 12: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 4stn, * [1hstk, 1stk,
1hstk] in volgende st, ** 1v in elk van volgende 10stn, 2v in beide
l-ruimtes van laatste 2 toeren tegelijk, sla 4v in volgende l-ruimte
van Toer 9 (Caramel) (Dusk) over, 2v-sam over volgende 2stn
(haak vóór beide 7l-ruimtes langs zodat je deze niet in je stn
sluit), 2v in beide l-ruimtes van laatste 2 toeren tegelijk, sla 4v in
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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volgende l-ruimte van Toer 9 (Caramel) (Dusk) over, 1v in elk
van volgende 10stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 4v van laatste
herhaling weg, sluit met hv. (112stn)

Markeer elke hoek, 28stn tussen de steekmarkeerders.

Afmeting circa: 14cm op het breedste punt.
(Naturals – Bamboo + Cotton 13cm)

Maak nog 3 dezelfde.

Werk de draadjes weg.

Opmerking: Je hoeft de motieven nu nog niet te blocken.
Tips voor wassen en blocken worden aan het eind van Deel 8
gegeven

Toer 13: 1l (telt niet als st), 1v in volgende 4stn, * 3v in
volgende st, 1v in elk van volgende 13 stn, sla volgende st (die
van de 2v-sam van vorige toer) over, 1v in elk van volgende
13stn; herhaal vanaf * tot eind, laat 4v van laatste herhaling
weg, sluit met hv, hecht af. (116stn)
Afmeting circa: 15 x 15cm.
(Naturals – Bamboo + Cotton 14 x 14cm)

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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Deel 6 | Acanthus
GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 1:
Life DK: 100g – 298m,
75% Premium Acryl, 25% Wol.

2346
Blue Haze

2322
Denim

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

METHODE (maak er 8)
Notitie: Je gaat nu in rijen haken. Deze worden allemaal
gehaakt met de GK naar je toe en elke rij wordt steeds
aangehecht aan het begin en afgehecht aan het eind van de rij.
Ik verwijs naar deze rijen met de aanduiding Korte Rijen.
Haak nu verder aan de Acanthus-motiefstukken van Deel 4 als
volgt:
Korte Rij 1: Gebruik haaknaald 4mm (3.5mm) en kleur
Graphite (Umber) hecht aan met 1l (telt niet als st) in de
lossenlus van vorige toer achter het middelste blad van één
van de twee 3blaadjes-groepen, * 1v in dezelfde lossenlus, 12l,
haak terug in de net gemaakte 12l, sla 1l over, 1v in elk van
volgende 11l, 1v in dezelfde lossenlus aan basis van de 12l, 3l;
herhaal vanaf * laat 3l van laatste herhaling weg, hecht af. (1
l-ruimte & 2 lange bladsteeltjes)
Haak nu hetzelfde aan de tegenoverliggende zijde van het
motief. (2 l-ruimtes & 4 lange bladsteeltjes)

1915
Graphite

Notitie: Maak je geen zorgen als je steeltjes omkrullen – zoals
je kunt zien op de foto is dat heel normaal.

Materiaal
Haaknaald 4mm
Wolnaald
Steekmarkeerders
GEBRUIKT GAREN – KLEURVERSIE 2:
Naturals – Bamboo + Cotton: 100g – 250m,
60% Bamboe, 40% Katoen.

7160
Night

7156
Thyme

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.

Notitie: Omdat de instructies voor Korte Rij 2 en 3 nogal
uitgebreid zijn, hebben we wat spaties aangebracht zodat ze
beter te volgen zijn.
Korte Rij 2: Gebruik Blue Haze (Thyme) hecht aan met 1l
(telt niet als st) in één van de twee lossenlussen vóór de eerste
st van vorige korte rij, 1v in dezelfde lossenlus, hv in volgende
v, hv in alle 11stn van de onderkant van de basislossenrij, 3l,
2stk-sam in overgeslagen l op top van bladsteeltje, 3l, hv in de
top van de 2stk-sam om picot te maken, 3l, hv in dezelfde
overgeslagen l aan basis van de 2stk-sam.

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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Haak nu in de volgende kant een hv in volgende st, * 6l, sla 3l
over, hv in volgende l om picot te maken, 1stk in st aan basis
van de 6l, 1stk in volgende st, [1hstk, 1v] in volgende st, ** hv
in volgende st; herhaal vanaf * tot **, 1v in volgende 5stn, sla
volgende v over, 1v in volgende l-ruimte, 1v in gemarkeerde l
van Toer 9 (Denim) (Dusk) op de top van het bladsteeltje én
tegelijkertijd in dezelfde l-ruimte.

v van 3v-groepje op de top van blaadje van Toer 10 (Fern)
(Celery), 4l, hv in dezelfde st aan basis van de 2dstk-sam,
hecht af. (Je hebt nu 3 kleine blaadjes aan het begin van deze
korte rij en nog 3 hier aan het eind. Ook het middelste blad,
tussen de 2 blaadjes van de vorige korte rij, is nu af)

9l, haak nu terug in net gemaakte 9l, sla volgende l over, 1v in
elk van volgende 8l, 1v in dezelfde l-ruimte aan basis van de
9l, sla volgende v over, 1v in onderkant van basislossenrij in
volgende 5stn, *** [1v, 1hstk] in volgende st, 1stk in volgende
2stn, 3l, hv in st aan basis van de 3l om picot te maken, 3l, hv
in st aan basis van laatste stk; herhaal vanaf ***, 3l, 2stk-sam in
de overgeslagen l op top van hetzelfde steeltje, 3l, hv in st aan
basis van de 3l om picot te maken, 3l, haak verder in de
andere kant hv in elk van volgende 11stn, hv in volgende v, 1v
in de lossenlus, hecht af. (1 bladsteeltje & 2 blaadjes)

Haak nu hetzelfde aan de tegenoverliggende zijde van het
motief. (2 bladsteeltjes & 4 blaadjes)
Notitie: In de volgende Korte Rij moet je haken in de stn van
Toer 10, Toer 11 en de vorige korte rij.
Korte Rij 3: Gebruik Denim (Night) hecht aan in de middelste
v van 3v-groepje op de top van het eerste blaadje van één van
de twee 3blaadjes-groepen van Toer 10 (Fern) (Celery) met 1l +
3l, 2dstk-sam in dezelfde st (telt als 3dstk-sam), 5l, 1dstk in
vijfde l vanaf de haaknaald, 1l, hv in st aan basis van de 1l, 4l,
hv in l aan basis van dstk, 3dstk-sam in tweede v van volgende
3v-groep van Toer 11 (Caramel) (Dusk) (3 blaadjes gemaakt)
7l achter volgend blaadje van vorige korte rij, 1v in v vóór het
middelste bladsteeltje, haak in de onderkant van basislossenrij
van volgend bladsteeltje een hv in volgende 2stn, 1v in volgende
3stn, 1hstk in volgende st, 1stk in volgende 2stn, 3l, hv bovenin
st aan basis van de 3l om picot te maken, 3l, hv in st aan basis
van laatste stk, 3l, 2stk-sam in overgeslagen l op top van steeltje,
3l, hv bovenin de 2stk-sam om picot te maken, 3l, hv in dezelfde
overgeslagen l aan basis van de 2stk-sam, hv in volgende st,
6l, sla 3l over, hv in volgende l om picot te maken, 1stk in
dezelfde st, 1stk in volgende st, 1hstk in volgende st, 1v in
volgende 3stn, hv in volgende 2 stn, (middelste blad gemaakt)
1v in volgende st, 7l achter volgende blaadje, 3dstk-sam in
tweede st van volgende 3stn van Toer 11 (Caramel) (Dusk), 5l,
1dstk in vijfde l vanaf de haaknaald, 1l, hv in st aan basis van
de 1l, 4l, hv in de l aan basis van het dstk, 2dstk-sam in tweede

Haak nu hetzelfde aan de tegenoverliggende zijde van het
motief. (12 kleine blaadjes en 2 voltooide, middelste blaadjes)
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.
Afmeting circa: 28cm (Naturals – Bamboo + Cotton 26cm)

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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