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Introductie Whispers from the Past cal 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ontwerp dat gebruikt maakt van traditionele patronen, maar met een moderne draai. 

Hoewel, het kon ook niets anders dan met een draai, omdat ik het ontworpen heb!! 

 

Ik ben blij en vereerd dit patroon, als een CAL (Crochet ALong), gedeeld door de CAL-Crochet 

A Long groep op Facebook, met jullie allemaal te delen. 

 

Mijn Nana (oma) leerde me het haken, vele jaren geleden, toen ik een klein kind was. Ik heb 

de mooiste herinneringen aan de dekens die zij maakte met een erg simpele, vierbladige 

bloem.  

Ik wilde dit ontwerp op deze dierbare haakherinneringen baseren, door gebruik te maken van 

een combinatie van traditionele patronen, maar daaraan wel mijn eigen draai geven. Ik wilde 

er ook een makkelijk patroon van maken, te maken door iedereen met welke haakervaring dan 

ook. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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Elke week zal ik een aantal herinneringen met jullie delen, en het verhaal achter de steken die 

je gaat maken, vertellen. 

 

De CAL duurt 9 weken, en het patroon zal altijd gratis te downloaden zijn vanaf mijn website. 

 

Elke week zal je óf een vierkant maken, óf een paneel, óf je werkt rondom het hele project. 

Er zijn ook 4 verschillende manieren voor het aan elkaar zetten in dit project, allemaal met een 

stap-voor-stap foto-tutorial. Zoals gewoonlijk bij mijn ontwerpen, wil ik je aanmoedigen iets 

nieuws te leren en daardoor te groeien. 

 

De complete deken is rechthoekig, maar er zijn veel opties waarmee je de grootte of vorm 

kunt aanpassen om het zo passend te maken aan je eigen creatieve of “knuffelwaardige” 

behoeften. 

 

♥ Denk er alstublieft aan dat dit mijn ontwerp is en dat het beschermd is door de 

copyrightwet. Je mag een link naar deze pagina delen met wie je maar wilt, je mag de foto’s 

of geschreven tekst printen voor eigen gebruik, maar verander het alstublieft niet, op welke 

wijze dan ook. 

Respecteer mij alstublieft, zoals ik ook U respecteer. ♥ 

 Het plezier begint op donderdag 13 oktober 2016 

♥ Je kunt het patroon volgen op mijn blog. 

♥ Download een foto-tutorial (pdf). 

♥ Download een geschreven patroon (pdf) met maar een kleine foto. 

Het patroon wordt vertaald door een fantastische groep dames van de CAL - Crochet A Long 

groep op Facebook en het zal vertaald worden in veel verschillende talen. 

♥ Nuttige info 

♥ Tutorials ~ Het patroon van elk deel zal hier, op mijn blog, geplaatst worden, elke 

donderdagavond rond 19 uur (UK tijd). Dit, zodat iedereen over de hele wereld er in het 

weekend aan kan haken.  

♥ Printen/PDF ~ Je vindt een keuze aan downloadopties in elk wekelijks deel op mijn blog. Je 

hebt de keuze een volledige foto-tutorial, of een simpel geschreven patroon. 

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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 ♥ Nieuwsbrief. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan kun je je inschrijven voor mijn 

Nieuwsbrief en zorg er dan voor dat ik bij je veilige afzenders (witte lijst) sta in je 

emailprogramma, zodat je niks mist over deze CAL 

♥ Ravelry ~ Voeg deze CAL toe aan je Ravelry queue, en voel je vrij jezelf toe te voegen aan 

mijn Ravelry group. 

♥ Facebook ~ Kijk op, en voeg jezelf toe aan de Cal Crochet A Long-groep, die deze Whispers 

from the Past Cal 2016 zal delen, en hier vindt je altijd vriendelijk, behulpzaam advies om je 

op het juiste pad te houden. 

Vergeet niet mijn facebookpagina te liken, voor informatie over deze CAL en andere projecten 

waarin ik werk. 

♥ Vertalingen ~ Ik ben erg blij aan te kunnen kondigen dat mijn CAL door de fantastische 

dames van de CAL - Crochet A Long groep op Facebook vertaald zal worden in heel veel 

verschillende talen. 

♥ Vertalingen 

Vertalingen van dit bestand zullen worden toegevoegd, zodra ze beschikbaar zijn. 

 

Ik kijk uit naar dit internationale project en de geweldige energie die de haakgemeenschap 

deelt.  

 

 

 

♥ Stekenafkortingen en speciale steken 

US termen worden gebruikt in dit patroon. 

Een afkortingentabel staat telkens op de voorpagina van elk deel van de CAL. 

Er worden ook gedetailleerde instructies gegeven, voor elke toer, voor het maken van de 

speciale steken. 

  

http://www.ravelry.com/groups/helen-shrimpton-designs
https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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 ♥ Moeilijkheidsgraad 

Ik moedig iedereen aan, met welke haakervaring dan ook, dit project te proberen. 

♥ Wat heb je nodig? 

Hou je vast en we komen er vanzelf…. Eerst wat informatie over hetgeen ik heb gebruikt en 

wat er beschikbaar is om deze CAL te volgen.  

 

♥ Garenopties 

Deze Cal wordt gesponsord door Stylecraft Yarns. 

Er zijn 4 garenpakketten te koop, Stylecraft Special Double knit of Aran. Dit zijn acrylgarens en 

het zijn mijn favoriete garens om mee te werken. 

De belangrijkste winkels waar je deze pakketten kunt bestellen zijn Deramores and Wool 

Warehouse. 

De links naar de garenpakketten kun je vinden in de algemene introductie op mijn website. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Pretty Pastels 

Zachte pastelkleuren, denkend aan de 50’s (voor mijn tijd!) 

De gedachten en gevoelens bij deze kleuren zijn een zachte vintage look, van 

limonadefonteinen en de eerste dagen van de “Rock and Roll”: denk aan “hoog haar” en volle 

rokken terwijl je wegdroomt bij dit kleurenpakket. 

Pakket bevat: Stylecraft Special Double Knitting 

Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3,  

Soft Peach x 2, Lemon x 2. 
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♥ Paint Box 

Heldere hippy kleuren. De verfdoos van het innerlijke kind, de kleuren van de jaren 60. Toen 

iedereen leerde zichzelf te zijn, outside-the-box te denken en van het leven te genieten met 

de onschuld van een kind. Iets wat iedereen, zo vaak als mogelijk is, nodig heeft! 

Pakket bevat: Stylecraft Special Double Knitting 

Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Brown Sugar 

Denk Jaren 70, de Rolling Stones, toen alles “groovy” was. Ik heb goede herinneringen aan het 

leren haken van tassen voor mezelf en dit waren de kleuren die “in” waren. Zelfs mijn 

slaapkamer was gedecoreerd met deze kleuren!  

Pakket bevat: Stylecraft Special Aran 

Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3. 
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♥ Purely Patriotic 

Voor mij zijn rood, wit en blauw iets dat de meeste van ons raakt, op een bepaald moment in 

ons leven. 

Ik herinner me deze kleuren in de jaren 80 vaak te dragen!  

Inclusief “ra-ra” rokken en joggingpakken, en natuurlijk “Nike”-sneakers, maar natuurlijk niet 

tegelijkertijd!! 

Pakket bevat: Stylecraft Special Aran 

Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4. 

 

 

De afmeting van de complete deken is ongeveer: 

♥ Double Knitting met een 4 mm haaknaald: 51 ½ inches x 63 inches / 131 cm x 160 cm 

♥ Aran /Worsted met een 5.5mm haaknaald: 68 inches’ x 81 inches / 172 cm x 204 cm.  

 

Voor degenen die hun eigen weg willen gaan, je hebt ongeveer nodig:  

♥ Double Knitting garen voor haaknaald 4: 3835 m/4186yds 

♥ Worsted/Aran garen voor haaknaald 5,5: 4312 m/ 4708yds 

Denk er alstublieft aan dat door je hand van haken, de vastheid waarmee je haakt, deze 

hoeveelheden kunnen afwijken. 

Denk aan kleurwisselingen en koop liever te veel dan te weinig.. het is altijd beter een beetje 

over te hebben dan tekort te komen en niet meer hetzelfde verfbad te kunnen kopen of er 

achter te komen dat de kleur niet meer wordt gemaakt…. Ja, dat kan je knettergek 

maken…..Nietwaar!  
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Ik kijk er naar uit een beetje blije “haak”tijd met jullie te delen. 


