YLA Crochet Along Deel 8
Ons grote YLA Crochet Along Four Seasons avontuur komt met dit laatste deel ten
einde. We hebben genoten van jullie prachtige creaties en we hopen dat jullie veel
plezier hebben gehad tijdens het haken van de deken. We zijn erg dankbaar voor
alle lieve berichten die we hebben ontvangen en zijn super trots op het feit dat er
in de Facebook groep geen onvertogen woord gesproken is, mensen zijn altijd
behulpzaam en vriendelijk voor elkaar. In één woord: GEWELDIG!
Ook willen we graag alle vertaalsters en testers bedanken die super hard hebben
meegewerkt om de patronen zo duidelijk mogelijk op papier te krijgen. You rock!
Veel plezier met dit laatste deel van de YLA CAL. We gaan een mooie rand haken
om de deken. Er zit een toer in met een kleine uitdaging, maar daar hebben we een
filmpje ter verduidelijking voor gemaakt, dus geen zorgen, alles komt goed.
Bedankt allemaal, voor de super leuke maanden die we samen beleefd hebben
tijdens deze crochet along. Creativiteit maakt de wereld elke dag een beetje
mooier!
Gebruikte afkortingen
l
hv
v
hstk
stk
l-ruimte
2stk-samen

losse
halve vaste
vaste
half stokje
stokje
lossenruimte
2 stokjes samen haken verdeeld over 2 steken
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Kleurenoverzicht per seizoen, per garen
Ook voor deel 8 hebben we weer een overzicht van de kleuren die gebruikt
worden per toer:
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
Toer 5
Toer 6
Toer 7
Toer 8
Toer 9
Toer 10

Caron Winter
Soft Blue
Soft Blue
White
Pagoda
Grape
Robin’s Egg
White
Sparkle Snow
Cool Green
Cool Green

Stylecraft Winter
Cloud Blue
Cloud Blue
Sparkle Silver
Aspen
Violet
Sherbet
Sparkle Silver
White
Teal
Teal

Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
Toer 5
Toer 6
Toer 7
Toer 8
Toer 9
Toer 10

Caron Zomer
Green
Green
Limelight
Grape
White
Cobalt Blue
Limelight
Mango
Super Duper Yellow
Red

Caron Lente
Soft Green
Soft Green
Off White
Sage
Strawberry
Light Country Blue
Off White
Strawberry
Off White
Off White

Stylecraft Zomer
Kelly Green
Kelly Green
Grass Green
Magenta
White
Turquoise
Grass Green
Sunshine
Lemon
Matador

Stylecraft Lente
Duck Egg
Duck Egg
Cream
Sage
Shrimp
Storm Blue
Cream
Shrimp
Cream
Cream

Caron herfst
Taupe
Taupe
Pistachio
Pumpkin
Chocolat
Bone
Harvest Red
Burgundy
Harvest Red
Harvest Red

Stylecraft herfst
Mocha
Mocha
Meadow
Spice
Walnut
Parchment
Lipstick
Burgundy
Lipstick
Lipstick

De Rand
In toer 1 haken we eerst langs beide lange zijkanten een toer hstk.
Toer 1: hecht aan in de zijkant van de laatste kepersteek van je verlengstuk en
haak 2l (telt als 1hstk), haak in elke volgende steek 1hstk tot je aan het eind komt van
deze zijde, het verdeelt zich als volgt; in de toeren van de verlengstukken haak je
29hstk (dat betekent in elke toer 1hstk), haak vervolgens weer 1hstk in elke steek, je
haakt ook in de naad van de twee aan elkaar gehaakte vierkanten (zie
stekenmarkeerder foto), vervolgens haak je weer 29hstk langs de toeren van je
verlengstuk, herhaal bovenstaande voor de andere lange zijde, hecht af. (205
steken per lange zijde)
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Toer 2: hecht aan in de laatste gehaakte steek van toer 1 (lange zijde), haak 3l
(telt als 1stk), 2stk in dezelfde steek om een hoek te vormen, *haak in elke
volgende steek van de korte zijde 1stk, maar minder halverwege 1 steek door
2stk-samen te haken verdeeld over 2 steken, 3stk om een hoek te vormen
(valt in 1e steek lange zijde), 1stk in elke steek van de lange zijde, 3stk in de laatste
steek van de lange zijde om een hoek te vormen, herhaal vanaf * nog 1 keer, laat de
laatste hoeksteken weg, sluit met hv in 3e begin losse, hecht af. (708steken)

Toer 3: hecht aan in een willekeurige middelste hoeksteek en haak 2l (telt als 1hstk),
haak 1hstk in elke steek, 3hstk in elke middelste hoeksteek, herhaal dit tot je rond
bent, sluit met hv in 2e begin losse, hecht af. (716 steken)
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Toer 4: hecht aan in een willekeurige middelste hoeksteek en haak 2l (telt als
1v), 2v in dezelfde steek, 1l, sla 1 steek over, *1v, 1l, sla 1 steek over, herhaal van *
tot je rond bent, haak in elke hoek 3v, sluit met hv in 2e begin losse, hecht af.
(724 steken)
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Toer 5: hecht aan in een willekeurige middelste hoeksteek en haak 2l (telt als
1v), 2v in dezelfde steek, 1l, sla 1 steek over, *1v in l-ruimte van vorige toer, 1l, sla
1 steek over, herhaal van * tot je rond bent, haak in elke hoek 3v, sluit met hv in
2e begin losse, hecht af. (730 steken)
Toer 6: herhaal toer 5

Toer 7: hecht aan in een willekeurige middelste hoeksteek en haak 6l (telt als 1stk +
3l), 1stk in dezelfde steek, 1l, sla 1 steek over, *1stk in l-ruimte van vorige toer, 1l, sla 1
steek over, herhaal van * tot je rond bent, haak in elke middelste hoeksteek [1stk, 3l,
1stk], sluit met hv in 3e begin losse, hecht af. (746 steken)
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Toer 8: hecht aan in een l-ruimte van een willekeurige hoek en haak 2l (telt als 1v),
[5stk, 1v] in dezelfde l-ruimte, 5stk in de volgende l-ruimte, *[1v in de volgende lruimte, 5stk in de volgende l-ruimte] tot je bij de volgende hoek bent, in de l-ruimte
van de hoek haak je [1v, 5stk, 1v], 5stk in volgende l-ruimte, herhaal vanaf * tot je
rond bent, sluit met hv in 2e begin losse, hecht af.
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De volgende toer is een kleine uitdaging. We gaan haken in de overgeslagen
stokjes van toer 7. Het is daarbij handig om de waaiers van toer 8 steeds naar
voren te vouwen, zodat je makkelijker in kunt steken. De steken vallen achter de
waaiers. Bekijk hier het bijbehorende filmpje ter verduidelijking.
Toer 9: hecht aan in een stokje van toer 7 na een willekeurige hoek door de
waaiers naar voren te vouwen en dan in de steek te steken (zie foto), haak 4l (telt
als 1stk + 1l), *[1stk in het volgende stk van toer 7, 1l] herhaal tot de volgende hoek,
1stk om de l-ruimte van toer 7 tussen stokje 2 en 3 van de waaier van toer 8 in de
hoek (zie foto), 3l, 1stk om de l-ruimte van toer 7 tussen stokje 3 en 4 van de waaier
van toer 8 in de hoek (zie foto), 1l, herhaal vanaf * tot je rond bent, sluit met hv in 3e
begin losse, hecht niet af (tenzij je de zomerdeken haakt, dan hecht je wel af). (766
steken)
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Toer 10: 1hv in de volgende l-ruimte, 2l (telt als 1v), 5stk in volgende l-ruimte, , *[1v
in de volgende l-ruimte, 5stk in de volgende l-ruimte] herhaal tot je bij de
volgende hoek bent, in de l-ruimte van de hoek haak je [1v, 5stk, 1v], 5stk in
volgende l-ruimte, herhaal vanaf * tot je rond bent, sluit met hv in 2e begin
losse, hecht af.
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