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Deel 8  |  Acanthus & Finishing and Edging



3975
Precious 

Posy

Zoals je kunt zien aan de lijst met garens heb ik 
voornamelijk Stylecraft Life DK gebruikt voor dit project 
en daarnaast twee kleuren Special DK en één kleur 
Bellissima. Deze garens voelen iets dikker aan dan de 
LiFe DK, maar in het gebruik zal het niet veel uitmaken 
voor de uiteindelijke afmetingen (na blocken/opspannen) 
van de motieven, dus houd gewoon de in de originele 
patronen aangegeven afmetingen aan. 

Alle vierkante motieven in dit project eindigen met 
hetzelfde aantal steken op de buitenste rand, maar ze 
kunnen misschien een beetje in grootte verschillen. Maak 
je geen zorgen - de motieven zijn zo ontworpen dat alles 

straks, bij het in elkaar zetten van de deken, prima zal 
gaan passen!

De deken meet na voltooïng ongeveer 128cm x 128cm.

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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GEBRUIKT GAREN ACANTHUS (Maak er 4)
Gebruik de, in het originele patroon dikgedrukte, 
naaldmaten aangegeven voor Kleurversie 1.

Korte Rij 4: Mint.

Toer 14: Mint.

Aan elkaar zetten: Mint.

FINAL EDGING

Toer 1: Mint.

Toer 2: Olive.

Toer 3 & 4: Mustard.

Toer 5: Cranberry.

Toer 6: Copper.

Toer 7: Precious Posy.

Toer 8: Buttermilk.

Toer 9 & 10: Duck Egg Nepp.

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

Special DK: 100g – 295m, 
100% Premium Acryl.

Bellissima DK: 100g – 268m, 
100% Premium Acryl.

Notitie: Voordat je met haken begint is het handig om op het 
(geprinte) patroon bij elke toer aan te geven welke kleur je 
moet gebruiken inclusief de verwijzingen naar kleuren van 
vorige toeren zoals bv: 3stk in derde st van de 5st-groep van 
Toer 5 (Buttermilk).
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Close-up of final edging


