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Vorig jaar tijdens de Crochet A Long (Haak Maar Aan, in het vervolg CAL of Crochet
Along genoemd) hadden we een aantal problemen met de website omdat er zoveel van
jullie tegelijkertijd het patroon probeerden te downloaden. Dit jaar hebben we die
problemen allemaal opgelost.
Een aantal van jullie stelden voor dat we dit jaar de CAL Geduld moesten noemen.
Terwijl ik de CAL van dit jaar aan het ontwerpen was, bleef deze gezegde steeds in mijn
hoofd rondspoken:
"Geduld is een schone zaak, bezit het als je kunt, zelden gevonden bij vrouwen en nooit
bij een man"
Hierdoor begon ik na te denken over alle andere deugden die wij mensen zouden
moeten beoefenen, zoals Geduld, Vriendelijkeheid, Eerlijkheid, Naastenliefde,
Tevredenheid, Nederigheid, Vlijt, LIEFDE.
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat wanneer we houden van wie we zijn als
persoon, het gemakkelijk wordt om ons leven te leven in de energie van Liefde en bij het
beoefenen van de hierboven genoemde deugden betekent dat we van een liefdevolle
plek komen, en zo de cyclus blijft bouwen en we blijven Liefde uitstralend naar onszelf
en naar iedereen om ons heen.

De CAL zal beginnen op vrijdag 30 September 2022
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Juridisch – Respectvol stukje…
Copyright: © Helen Shrimpton, 2022. Alle rechten voorbehouden.
Deze mooie nieuwe CAL, crochet a-long, zal georganiseerd worden in de Facebook
groep Helen’s Hookaholics.
♥ Het patroon valt onder het auteursrecht.
♥ Onthoud alsjeblieft dat dit mijn ontwerp is en dat ik er duizenden uren aan heb
besteed om jou dit gratis patroon en de ondersteuning die erbij hoort aan te bieden.
Mijn testers en vertalers hebben ook honderden uren besteed om ervoor te zorgen
dat dit patroon alles is wat je gewend bent van mijn patronen.
♥ Elk deel van de CAL zal beschikbaar zijn op mijn website, met links in de Facebook
groep.
♥ Dit ontwerp is uitsluitend voor de leden van mijn Facebook groep en website leden,
het valt onder het auteursrecht.
Alle vertalingen zijn alleen toegestaan met mijn toestemming, het delen van een
gedeelte 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.
♥ Vraag om toestemming mocht je een andere groep willen organiseren om deze CAL
samen te maken, online of persoonlijk, dit is niet toegestaan tot nadat de CAL is
beëindigd.
♥ Je mag vrijuit een link delen van www.crystalsandcrochet.com of van de Facebook
group.
♥ Je bent vrij om te doen wat je wilt met het voltooide item.. Verkoop het, bewaar het,
geef het cadeau, hang het aan de plaatselijke vlaggenmast!!
♥ 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. ♥

PDF Downloads
♥ Elke week kun je de te downloaden pdf op mijn website vinden. Er zullen links in de
Facebook groep Helen’s Hookaholics geplaatst worden, en ook een speciaal bestand
met links naar alle informatie die je nodig zult hebben.
Je zult een lid van mijn website moeten worden, gratis of met maandelijkse betaling,
omdat elk patroondeel te downloaden zal zijn vanaf de gratis patronen sectie op jouw
dashboard, je kunt net zo vaak terugkomen zoals je wilt.
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 van de termen waarmee je wilt werken en
voeg deze toe aan je winkelmand en klik op download.
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Hoeveel garen zul je nodig hebben?
Er zullen twee garenpakketten beschikbaar zijn. Zie de info verderop.
Elk garenpakket heeft ruim voldoende garen om die kleurstelling te completeren met
de haaknaald die wordt aanbevolen.
Echter, we hebben allemaal onze eigen draadspanning en daarom raad ik het aan om
een proeflapje te maken om er zeker van te zijn dat je de aanbevolen resultaten
behaald en voldoende garen zult hebben.
Om een proeflapje te maken en jouw draadspanning te controleren, en welke maat
haaknaald het beste voor jou werkt, kijk alsjeblieft naar deze tutorial Tension and
Gauge.
Bekijk de details van de garenpakketten op de website om een idee te krijgen.
Ik moedig je altijd aan om je eigen kleurstelling te gebruiken om jouw deken te
personaliseren, voor jezelf of die gelukkige die de deken als cadeau mag ontvangen.
Er is een kleurplaat te downloaden iets verderop.
Het totaal benodigde garen dat nodig is met de kleurwisselingen is:
Naturals Cotton Bamboo – ong. 3600 meter – 3950 yards – 3.5mm haaknaald.
Afmeting: 134.5cm / 53 inches. (Gelijk aan de 4-draads whirls/twirls)
Normal Double Knit DK garen – #3 weight – 8-draads – ong. 4500 meter– 4921 yards –
4mm G haaknaald – Afmeting 165cm / 65 inches.
Aran – Worsted – #4 weight – 10-draads – ong. 4704 meter– 5144 yards – 5 mm H
haaknaald. Afmeting 178 cm / 70 inches.
De hoeveelheid garen dat je nodig zult hebben, hangt af van hoeveel kleuren je kiest te
gebruiken.

Ik kijk ernaar uit dat we allen tezamen zullen komen om deze prachtige deken te
maken en ik weet dat ik er enorm van zal genieten om alle prachtige kleuren te zien die
jullie gaan gebruiken.
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