De voorbereiding

Wat een enthousiaste reacties zijn er gekomen voor de Crochet Along!!
Zowel als op mijn blog als de groep.
Vele mensen hebben de weg naar de groep gevonden en zich aangemeld.
Erg leuk!!
De vragen over garen en benodigdheden beginnen daarmee ook te komen.
Met nog maar een maand te gaan.....
Jaaaaa vrijdag 3 januari 2014 start de Crochet Along!!
(noteer het maar in je agenda)
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Crochet Along maarliefst 48 weken gaan duren.
Tenzij we zo enthousiast zijn en blijven en onze turbohaaknaalden zonder werk zitten ;-)
Eigenlijk is het, denk ik, een heerlijk project om "erbij" te hebben.
Dus het wordt tijd om je voor te bereiden.
WELKE garen heb je nodig?
Tja ik denk dat hierbij een persoonlijke voorkeur de hoofdrol in speelt.
Wat vind jij lekker en fijn haken?
Vanuit het originele patroon wordt Stylecraft Special DK, een zachte acryl garen, gebruikt.
Google maar eens naar deze garen,
dan kan je de webwinkels vinden waar je deze kan bestellen.
Maar de Saskia en Bravo van de wat "goedkopere" winkels zijn ook geschikt voor dit project..
Ik gebruik katoen van Phildar en Catania.
Daarmee komen we meteen op de vraag: HOEVEEL garen heb je nodig?
Ook dit hangt weer af van je persoonlijke keuze/voorkeur
De originele deken gaat uit van 10 bollen Stylecraft special DK van 100gr/295m looplengte per bol,
voor de deken zelf en
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Knutsels van Jolanda http://scrapselsvanjolanda.blogspot.nl
Het patroon is niet bedoeld voor commercieel gebruik

1 bol Stylecraft special DK van 100gr/295m looplengte per bol voor de rand. Dit wordt dan
uiteindelijk een deken van ca. 135 x 135 cm, na de 131 toeren.
Totaal 11 bollen van verschillende kleuren. Maar natuurlijk kan jij meer of minder kleuren gebruiken.
Wat jezelf mooi vind.
Let er dus op hoeveel er op een bol zit!!
Om te berekenen hoeveel garen je van een andere soort 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.
Daarnaast moet je natuurlijk ook rekening houden met hoe breed je de deken wilt gaan maken.
Bij de originele deken zijn 194 lossen gehaakt.
Daarmee komt de deken op een breedte van ongeveer 1,30 meter. Het totaal aantal toeren is 131. Hoe
lang dat wordt hangt enorm af van jouw manier van haken én je materiaal.
Ter verduidelijking: Ik heb mijn deken gehaakt met Catania katoen en haaknaald 3 en 3.5. 289 steken
geeft een breedte 130 cm. Mijn deken wordt ongeveer 1 meter lang.
Jolanda heeft haar deken gehaakt met Saskia en Royal met haaknaald 4.5 en 5, 193 steken. Dit geeft
een breedte van 145 cm en de lengte van haar deken is 165 cm.
Maar misschien wil jij wel een grotere deken haken.....en heb je dus meer garen nodig.
Allemaal factoren om rekening mee te houden dus.
Natuurlijk kan je niet haken zonder haaknaald.
Kijk op de wikkel van je bol wat het advies is.
Het kan zijn dat sommige steken gaan trekken. Raadzaam is dan om die steek met een grotere
haaknaald te haken.
Persoonlijke voorkeur speelt hierbij natuurlijk ook een rol in.
En wat een handig "tooltje" is zijn van die clips.
(paperclips werken ook)
Ik steek deze per 25 steken in mijn haakwerk.
Tellen wordt hierdoor een stuk makkelijker.
En het blijkt maar weer dat tellen erg belangrijk is :-)!!!
Succes met het zoeken en vinden van je garen :-)
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