
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Corrie, en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, iets 

overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan. Ik  ben niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij 

gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

  AANKLEEDPOPJE

 

VOORBEREIDING 
Voordat we met de aankleedpop cal beginnen, wil ik een ieder eerst laten weten dat 

ik deze patronen met veel plezier heb ontworpen. Het kan zijn dat sommige dingen 
anders gehaakt kunnen worden, of op een andere manier uitgelegd kunnen worden.  
Ik heb mijn best gedaan om er een leuk en gevarieerd patroon van te maken!  
 
Goed lezen scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden.  
 
Tip: lees de beschrijving goed door. 
De cal betreft een leuk aankleedpopje, met diverse kleertjes, schoenen en een 
reiswieg, besteld u het pakket dan wordt er een extra patroon in het pakket geleverd, 
deze krijg je alleen bij aanschaf van het pakket! 
Als u de aankleedpop cal gaat haken, ga ik ervan uit dat u een aantal steken 
beheerst: o.a.: lossen, halve vasten, vasten, halve stokjes en stokjes. (uitleg over de 
gebruikte steken kunt u ook op youtube vinden)  
Ik heb haaknaalden in verschillende maten gebruikt, van 2 tot 5. Ik geef de maat aan 
welke ik gebruikt heb. Als u los haakt dan een halve haaknaald kleiner gebruiken, 
haakt u vast dan een halve haaknaald groter gebruiken.  Sommige zelf een hele 

naald, als je echt los of strak haakt!! 
Ik heb Catona en Cahlista gebruikt, de beschrijving komt overeen met dit garen. 
We hebben 3 verschillende sets gehaakt. Wilt u andere kleuren dan is er altijd 
overleg mogelijk. Helaas, is er bij set 2 al een kleurwijziging gekomen van het 
originele, pakket. En pakket B is ook leverbaar met een blank popje, kies dan pakket 
E. 
 
 
Een pakket bestaat uit: 2 kleuren Cahlista, en vele kleuren catona en diverse extra’s 

Alle pakketten zijn te vinden op https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/151-
aankleedpopje-in-reiswieg-cal hier komen ook de patroondelen te staan, en ook op  

www.facebook.com/groups/home.cal 
Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP als er kleurwijzigingen in het pakket 
zitten staat dat bij het pakket beschreven!!! En als je op de pakketten klikt op de 
website kan je zien welke kleuren er in dat pakket gebruikt worden! 
Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van deze aankleedpop CAL. 
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