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Deze vertaling is er om niet-Engels sprekende mensen te helpen begrijpen hoe ze mee 
kunnen doen met de Crochet Along (Haak-maar-aan). 
 
De haak-maar-aan CAL duurt acht [8] weken, beginnend op donderdag 8 oktober 
2020. 
Elk deel wordt gedeeld op donderdagavond om 20:00 uur NL tijd (7 pm UK tijd). 
Je kunt de link vinden op mijn website en op mijn Facebook groep Helen’s Hookaholics. 
 
Op mijn website www.crystalsandcrochet.com kun je een basis vertaalknop vinden.  
Klik gewoon op de vlag die je op elke pagina in de rechterbovenhoek vindt, en kies 
daarna de vlag van jouw taal. 
 

 
 

♥ Het patroon valt onder het auteursrecht.  
Alle vertalingen zijn alleen toegestaan met mijn toestemming, het delen van een 
gedeelte van het patroon/cal is niet toegestaan. 
Je mag geen enkel deel van dit patroon of mijn foto’s kopiëren, delen of publiceren in 
welk formaat dan ook. 
 
♥ Je mag vrijuit een link naar mijn website of Ravelry winkel delen, je mag het patroon 
printen voor eigen gebruik, maar alsjeblieft verander, wijzig of deel het op geen enkele 
manier. 
 
♥ Alsjeblieft, hou van me en respecteer mij, zoals ik van jou hou en je respecteer.  ♥ 
 

 
 
Om het patroon te downloaden, moet je naar het eind van het bericht scrollen totdat je 
‘Kies een optie” ziet. 
Klik op de pijl naar beneden, selecteer de taal of termen waarvan je wilt werken en voeg 
deze toe aan je winkelmand. 
 
Vanuit de winkelmand ga je naar de kassa. Zorg ervoor dat je ingelogd bent als je een 
gratis of maandelijks lid bent. Als gast moet je alleen je email adres invullen zodat de 
download link naar je toe gemaild zal worden. Een bestel-venster wordt geopend na 
de kassa met aan de rechterkant de download link onderstreept, zodat je het patroon 
direct kunt downloaden. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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We maken een grote deken, in een achthoekige vorm. 
 
Er zullen 3 garen pakketten beschikbaar zijn via Deramores en Woolwarehouse, de 
links kun je op mijn website vinden. 
 

 
 
Harmony - Stylecraft Special Double Knitting in een harmonieuze 
mix van pastel tinten. 
Het garenpakket bevat: Cream, Parchment, Cypress, Lincoln, 
Apricot. 
 
 

 
 
 
Peace – Stylecraft Naturals een prachtige mix van katoen met 
bamboe, in een vreedzame kleuren combi. 
Het garen pakket bevat: Ecru, Surf, Seafoam, Wedgewood, Coral, 
Azalea, Buttermilk. 
 
 
 
 
Balance – Stylecraft Special Double Knitting in een mooie mix van 
regenboogkleuren met zilvergrijs als basiskleur. 
Het garenpakket bevat: Silver, Lipstick, Powder Pink, Spice, 
Clementine, Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, Turquoise, 
Lapis, Cloud Blue, Proper Purple, Lavender. 
 
 

 
Een te downloaden PDF met de kleuren per toer kun je vinden in het introductiebericht 
van de Octagonical.  
 
Ik moedig je ook aan om je eigen kleuren en favoriete garen te gebruiken en ik kijk er 
naar uit om te zien welke kleuren je hebt uitgekozen om deze deken te maken. 
 
De hoeveelheid garen die je nodig zult hebben is:  
Normaal Double Knit garen – #3 weight – 8-ply – ong. 4048 meters – 4418 yards. 4mm, G 
haaknaald. 
Afmeting: 170cm / 67 inches. 
 
Naturals – ong. 3528 meters – 3852 yards. 3.5mm, E haaknaald. 
Afmeting: 142cm / 56 inches. 
 
Aran – Worsted - #4 weight – 10-ply - ong.  4550 meters - 4160 yards. 5mm I haaknaald. 
Afmeting: 185cm / 73 inches. 


