Deze vertaling helpt niet-Engels sprekende mensen te begrijpen hoe je kunt aansluiten
bij de www.crystalsandcrochet 2021 Crochet Along.
De crochet a-long CAL zal acht [8] weken duren, beginnend op vrijdag 17 September
2021.
Elk deel zal worden gepubliceerd op vrijdagmorgen om 9 uur, UK-tijd (10 uur Nl-tijd).
Je kunt de link vinden op mijn website en ook in mijn Facebook groep Helen’s
Hookaholics.
Op mijn website www.crystalsandcrochet.com is er ook een vertaal-tool, simpelweg klik
op de vlag, rechterbovenhoek van elke pagina, en kies de vlag van jouw taal.
Om de pdf te ontvangen, zul je elke week naar de bovenkant van de pagina van dat
deel moeten gaan.
Je zult zien – Kies een optie –, maak een keuze uit de drop-down lijst en voeg toe aan
winkelwagen.
Vanuit de Mand ga je naar de Kassa om uit te checken HET PATROON IS GRATIS...Vul je
gegevens in bij de Checkout... Je krijgt vervolgens een Bestellingspagina met daarin de
link voor de download en tegelijkertijd wordt er een mail verstuurd met dezelfde
download link, en... zorg dat je bent ingelogd als gratis lid of betaald lid zodat alles
opgeslagen zal worden in jouw eigen Dashboard onder Mijn haakcollectie.

Ik zie vaak mensen die onbekend zijn met mijn ontwerpen en die denken dat ze niet in
staat zijn om ze te maken. Echter er zijn al veel beginners geweest die mijn ontwerpen
hebben gemaakt en die veel hebben geleerd aldoende.
Daarom, voor het ontwerp van dit jaars Crochet Along, wilde ik iets ontwerpen dat er
prachtig uitziet maar dat tegelijkertijd makkelijk genoeg is voor een beginner, met
alleen de basiskennis, om niet alleen een poging te doen maar om uit te blinken.
Terwijl ik bezig was met het ontwerp van deze deken gingen woorden door mijn hoofd
als – geloof – vertrouwen – hoop –.
Ik denk ook dat afgelopen jaar en dit jaar ons een beetje heeft geleerd om geloof te
houden dat alles uiteindelijk allemaal goed komt. We hebben een beetje geduld nodig en
moeten hoop houden en geloven dat we alles kunnen overwinnen.
Geloof en vertrouwen in onszelf geven ons vertrouwen dat we alles kunnen bereiken
wat we willen.
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Als je eenmaal de basis haaksteken begrijpt, is het eenvoudig een kwestie van leren
hoe je die samen kunt voegen om vele verschillende speciale steken te maken.
Om je te helpen zijn er de foto-tutorials en volledige video tutorials (alleen US termen).
Faith zal worden gepubliceerd in 8 delen en zal beschikbaar zijn in UK termen – US
termen.
Een geweldig team van dames heeft ook dit jaar de Crochet Along vertaald in de
volgende talen:
– Deens – Nederlands – Frans - Duits – Italiaans – Russisch –Spaans.

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

We gaan een grote vierkante deken maken.
Hoeveel garen heb je nodig?
Er zullen drie garenpakketten beschikbaar zijn bij Deramores and Woolwarehouse,
links kun je vinden op mijn website.

Elk garenpakket heeft genoeg garen om de kleurencombinatie te maken naar de
voltooide maat met behulp van de aanbevolen haaknaald.
Echter hebben we allemaal een iets andere draadspanning, dus raad ik aan om een
klein proefvierkantje te maken om er zeker van te zijn dat je de aanbevolen resultaten
behaalt en genoeg garen zult hebben.
Om dit testvierkantje te maken en jouw draadspanning te controleren, en te zien welke
haaknaaldmaat het beste werkt voor jou, zie deze tutorial Tension and Gauge.
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Ik moedig je altijd aan om je eigen kleurenpallet te creëren voor jouw gepersonaliseerde
deken, voor jezelf of de gelukkige die de deken als cadeau ontvangt.
De totale benodigde hoeveelheid garen is:
Normaal Double Knit garen – #3 gewicht – 8-ply – ong. 4500 meter – 4921 yards –
4mm G haaknaald – Afgewerkte maat: 165cm / 65 inches in het vierkant.
Naturals – approx. 3505 meter – 3834 yards –
3.5mm haaknaald – Afgewerkte maat: 137cm / 54 inches. (Vergelijkbaar met 4-ply
whirls/twirls)

Aran – Worsted – #4 gewicht – 10-ply – ong. 4704 meter –5144 yards –
5 mm H hook. Afgewerkte maat 178 cm / 70 inches.
Hoeveel garen per kleur je nodig hebt hangt af van hoeveel kleuren je besluit te
gebruiken.
Kijk naar de kleuren in de garenpakketten om je een idee te geven.
Hoop
Stylecraft Bellissima DK
3 x Crystal Blue
3 x Bashful Blue
3 x Totally Teal
6 x Single Cream
3 x Toasted Almond
Aanbevolen haaknaald 4mm G
Afgewerkte maat ong: 65 inches / 165 cm
Ong. 4285 meter/4686 yards gebruikt.
Vertrouwen
Stylecraft Special Double Knitting

3 x Grass Green
4 x Proper Purple
3 x Fiesta
2 x Lemon
3 x Turquoise
2 x Magenta
Aanbevolen haaknaald 4mm G
Afgewerkte maat ong: 65 inches / 165 cm
Ong. 4010 meter/4385 yards gebruikt.
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Geloof
Stylecraft Naturals Cotton Bamboo

1 x Chalk
4 x Dove
3 x Dusk
2 x Blush
3 x Pale Pink
3 x Lavender
1 x Spring Green
Aanbevolen haaknaald 3.5mm E
Afgewerkte maat ong: 137cm / 54 inches.
Ong. 3505 meter/3834 yards gebruikt.
Een te downloaden Pdf voor Kleur per Toer kun je vinden in het Introducing Faith
bericht met de garenpakket information.
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