De Voorbereiding
Wat een enthousiaste reacties zijn er gekomen op ons bericht dat wij
ook in 2015 weer een Crochet Along gaan opzetten.
De vragen over garen en benodigdheden beginnen daarmee ook te komen.
En zeker ook dé vraag: Hoe ziet de deken voor 2015 er uit? Wat gaan
we haken?
Zoals eerder al is gemeld wordt het een deken, maar dan net iets anders
;-)
We gaan nl. een giga-grote-granny square haken!

Dat houdt in dat we beginnen met het haken van een granny en
daaromheen komen dan verschillende steken en randen.
Het wordt dus een vierkante deken!
We hopen een leuk patroon te hebben samengesteld met verschillende
steken en patronen. Onze inspiratie: blogs, boeken, pinterest en andere
plekken op het www.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Crochet Along ongeveer 40 weken
gaan duren. Enkele toeren per week, 86 in totaal. We beginnen op
vrijdag 2 januari 2015.
Net als de Crochet Along 2014 is ook dit weer een leuk project om
"erbij" te doen.
Dus het wordt tijd om je te gaan voorbereiden!!
WELK garen heb je nodig?
Wij vinden dat hierbij een persoonlijke voorkeur de hoofdrol speelt.
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Wat vind jij lekker en fijn haken? Welk garen past binnen jouw budget?
Wij hebben de Crochet Along 2015 gehaakt met Bravo van SMC en Durable Coral.
Voor een speels effect wordt bij beide dekens nog een glittergaren gebruikt,
Miracle van SMC.
Daarmee komen we meteen op de vraag: HOEVEEL garen heb je nodig?
Tertia haakt de Crochet Along met katoen: Durable Coral (125 meter per 50 gr)
en Miracle (145 meter per 50 gr).
Zij gebruikt de Coral-kleuren:
232, 4x
241, 6x
304, 3x
338, 3x
342, 2x
386, 4x
2146, 5x
2194, 3x
2216, 4x
2218, 2x
De door Tertia gebruikte Miracle-kleuren zijn goud (22), oranje (25), pink (36),
grasgroen (70) en limoen (71), van elke kleur 1 bolletje.
Zij heeft totaal 41 bollen gebruikt.
Jolanda haakt de Crochet Along met acryl: Bravo SMC (131 meter per 50 gr) en
Miracle (145 meter per 50 gr).
Zij gebruikt de Bravo-kleuren:
light brown heather (8197), 5x
ecru (8200), 11x
oatmeal (8267), 4x
petrol (8308), 2x
beige (8312), 2x
lagoon (8324), 6x
ocean blue (8328), 3x
turqoise (8193), 3x
teal (8195), 4x
De door Jolanda gebruikte Miracle-kleuren zijn goud (22) en jeansblauw (50), van
elke kleur 3 bolletjes
Zij heeft totaal 46 bollen gebruikt.
Maar natuurlijk mag je ook zelf je kleuren kiezen, het wordt immers jouw deken.
De grootte van de deken is afhankelijk van de gebruikte garens en haaknaald, en
natuurlijk je hand van haken.
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De deken, gemaakt van Durable en Miracle, met haaknaald 3, wordt ongeveer
140 x 140 cm. Een lekker bankdekentje dus.
De deken, gemaakt van Bravo en Miracle, met haaknaald 4, wordt ongeveer
200 x 200 cm. Kan dus dienen als beddensprei.
LET OP: de aangegeven maten zijn richtlijnen. Zoals eerder gemeld is het ook
zeer afhankelijk van het garen dat je gebruikt, de haaknaald en je hand van haken.
De beide voorbeelddekens zijn hetzelfde, alleen de granny in het midden en de
buitenrand zijn anders.
Dit betekent dat jullie kunnen kiezen welke granny, en later welke rand, je wilt
haken.
Zo hopen we voor elk wat wils te hebben gemaakt.
Je kunt natuurlijk ook beslissen een andere granny te haken. Dan moet je rekening
houden met het aantal steken waarmee we beginnen om de uiteindelijke toeren (of
randen) te haken.
Zo ook met de rand.
Om te berekenen hoeveel garen je van een andere soort/ander merk nodig hebt,
reken je het totale aantal benodigde meters uit, om dit getal vervolgens te delen
door het aantal meters dat op de alternatieve bol garen zit.
Natuurlijk kun je niet haken zonder haaknaald. Misschien is het raadzaam een
extra haaknaald bij de hand te hebben die een half maatje groter en/of kleiner is
dan je “normale” haaknaald. Dit kan handig zijn als blijkt dat een bepaalde steek
een beetje trekt of te wijd wordt.
Kijk op de wikkel van je bol wat het advies is!
Er “moet” veel geteld worden……dus markeerders o.i.d. is erg fijn om bij de hand
te hebben.
Succes met het zoeken en vinden van je garen en veel plezier met alle
voorbereidingen!
Jolanda en Tertia
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