YLA Crochet Along Voorbereidingsbestand
Heb jij er al zin in? De YLA Crochet Along Four Seasons gaat 4 januari 2017 van start. In dit
document vind je alvast wat handige informatie waarmee je jezelf goed kunt voorbereiden
op dit project. Lees het vooral goed door. De YLA CAL is geschikt voor iedereen die de
basissteken van het haken al onder de knie heeft.
De inspiratie voor de YLA Crochet Along haalden wij uit de vier seizoenen. Elk seizoen heeft
zo zijn charme en prachtige kleuren. Met de vier seizoenen in ons achterhoofd hebben wij
de kleurencombinaties samengesteld voor de CAL. Welk seizoen is jouw favoriet? Bekijk de
officiële haakpakketten in onze webwinkel.

Benodigdheden
15 bollen Caron Simply Soft of Stylecraft Special DK garen
2 haaknaalden (zie info proeflapje voor de maat)
1 doosje stekenmarkeerders
1 wolnaald
1 Schaar

Publicatieschema
Om iedereen rustig de tijd te geven om het project bij te werken worden de patronen om
de week gepubliceerd. Er verschijnen 8 delen. We streven er naar om de patronen om 10:00
uur online te zetten. Je kunt de patronen downloaden op ons blog en in de speciale YLA
Crochet Along Facebook groep.
Patroon deel 1: woensdag 4-1-17
Patroon deel 2: woensdag 18-1-17
Patroon deel 3: woensdag 1-2-17
Patroon deel 4: woensdag 15-2-17
Patroon deel 5: woensdag 1-3-17
Patroon deel 6: woensdag 15-3-17
Patroon deel 7: woensdag 29-3-17
Patroon deel 8: woensdag 12-4-17
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Kleurenoverzicht
De originele dekens zijn gehaakt met Caron Simply Soft garen. Wij hebben hiervoor 15 bollen
gebruikt in 11 verschillende kleuren. Er is, zoals je kunt zien op de foto’s, één hoofdkleur.
Hiervoor gebruikten wij 4 bollen voor de seizoenen winter, lente en zomer en 5 bollen voor
het seizoen herfst.
Bekijk hier de inhoud van de verschillende haakpakketten per seizoen.
Caron
Herfst
1x Bone

Stylecraft
Herfst
1x Stone

Caron Winter

Stylecraft Winter

Caron Lente

1x White

1x White

1x Soft Pink

1x Pumpkin

1x Spice

1x Grape

1x Violet

1x Plum Wine

Stylecraft
Lente
1x Candy
Floss
1x Pale Rose

Caron Zomer

1x Autumn Red

1x Claret

1x Iris

1x Lobelia

1x Sage

1x Sage

1x Superduper
Yellow
1x Limelight

1x Harvest Red
1x Pistachio
1x Gold
1x Burgundy

1x Lipstick
1x Meadow
1x Saffron
1x Burgundy

1x Robin’s Egg
1x Pagoda
1x Blue Mint
1x Ocean

1x Sherbet
1x Teal
1x Turquoise
1x Petrol

1x Light Country
Peach
1x Chocolate

1x Apricot

1x Purple

1x Emperor

1x Strawberry
1x Orchid
1x Sunshine
1x Light
Country Blue
1x Blackberry

1x Shrimp
1x Wisteria
1x Saffron
1x Storm
Blue
1x Clematis

1x Cobalt Blue
1x Royal Blue
1x Grape
1x
Watermelon
1x Red

1x Walnut

1x Cool Green

1x Aspen

1x ByClaire
Sparkle Lila

1x Mango

1x Sunshine

1x Sparkle Red

1x ByClaire
Sparkle Red

2x Sparkle Snow

2x ByClaire
Sparkle Silver

1x Sparkle
Violet /
Platinum
2x Off White

2x Cream

2x Sparkle
Fuchsia

5x Taupe

5x Mocha

4x Soft Blue

4x Cloud Blue

4x Soft Green

4x Duck Egg

4x Green

2x ByClaire
Sparkle
Fuchsia
4x Kelly
Green

1x White

Wil je liever je eigen kleurencombinatie samenstellen of ander garen gebruiken? Reken dan
zelf uit wat je nodig hebt. Een bol Caron Simply Soft weegt 170 gram en heeft een looplengte
van 288 meter. Een bol Stylecraft Special DK weegt 100 gram en heeft een looplengte van 295
meter.
We zouden het uiteraard super tof vinden als je het garen bij ons besteld. Voor hulp bij het
maken van kleurencombinaties adviseren we je graag.

Haaknaald
Wij gebruiken haaknaald 5 mm voor het grootste deel van het project en bij een aantal
toeren haaknaald 5.5 mm (Stylecraft Special DK 4 mm en 4.5 mm). Het kan natuurlijk zijn dat
jij een andere hand van haken hebt, waardoor je een haaknaald groter of kleiner moet
gebruiken. Dit kun je testen aan de hand van het maken van een proeflapje. Zo ontdek je of
je de juiste stekenverhouding hebt.
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Stylecraft
Zomer
1x White
1x Citron
1x Grass
Green
1x Turquoise
1x Royal
1x Magenta
1x Fondant
1x Matador

Proeflapje
Haak een proeflapje om te bepalen of je de juiste stekenverhouding hebt, zodat je deken
dezelfde afmeting krijg als ons originele ontwerp. Heb je geen zin in het haken van een
proeflapje, dan is dat op zich geen probleem, je deken kan alleen wel groter of kleiner
uitvallen dan het origineel en het kan zijn dat je wellicht garen te kort komt. Houd daar dus
rekening mee .
Haak 13l + 2l, 1stk in de 3e losse vanaf je haaknaald (telt als 1stk), 12stk, keer om 3l, 12stk.
Herhaal dit tot je 7 toeren stokjes gehaakt hebt. Je proeflapje heeft nu als afmeting 10x10
cm. Is je proeflapje groter uitgevallen? Neem dan een kleinere maat haaknaald. Is je
proeflapje kleiner uitgevallen? Neem dan een grotere haaknaald.
Haak je met Stylecraft Special DK, dan is je proeflapje kleiner en zal ongeveer 9x9 cm zijn.
Ook hier geldt, wisselen van haaknaald als je lapje niet de juiste afmeting heeft.

Afmeting deken
De afmeting van de deken van Caron Simply Soft is ongeveer 115x165 cm. De deken in
Stylecraft Special DK zal wat kleiner uitvallen, namelijk ongeveer 105x140 cm. De afmeting kan
afwijken wanneer jouw stekenverhouding afwijkt, zoals hierboven beschreven.

Stekenmarkeerders
In het patroon maken we op meerdere plekken gebruik van stekenmarkeerders om het
makkelijker te maken wanneer je een bepaalde steek terug moet vinden. Zorg er dus voor
dat je een doosje bij de hand hebt.

Onzichtbaar af- en aanhechten
In het patroon beginnen wij altijd met een aantal lossen en sluiten we met een halve vaste.
Dit om het patroon ook geschikt te houden voor beginners.
Om je toeren netjes te sluiten, zonder dat je ziet waar je hebt afgehecht kun je ook de
methode van onzichtbaar afhechten gebruiken. Tevens kun je op een handige manier
beginnen met een staande steek in plaats van beginlossen. Weet je niet hoe dit werkt?
Bekijk hier een duidelijke uitleg.
Veel plezier met voorbereiden en hopelijk haak je aan op 4 januari 2017!
Groetjes,
Yvonne & Lotte
YLA Lifestyle & Wol
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