
 
 
 

  
 
 
 

 

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. 

HOME ISLE  
voorbereiding 

 

VOORBEREIDING 
Voordat we met de HOME ISLE DEKEN CAL beginnen, 

wil ik een ieder eerst laten weten dat ik dit patroon 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 mooie deken gehaakt met de ISLE 
techniek, het ziet er echt moeilijker uit dan het is, en je denkt misschien moet ik al die 
draadjes ook nog afwerken, NEE dat hoeft niet, daar kom je bij de afwerking wel 
achter!  De leuke tas/mand krijg je alleen bij aanschaf van het pakket!(zolang de 

voorraad strekt, kan wijzigen!) 
Als je de HOME ISLE DEKEN CAL gaat haken, ga ik er van uit dat je vasten kan 

haken, en misschien handig als je weet hoe de kettingsteek gehaakt wordt. Er komt 
een filmpje hoe de vastenketting gehaakt moet worden en de ISLE techniek. 
Ik heb haaknaalden in verschillende maten gebruikt, van 3,5 en 4 voor de Softfun en 
4 en 4,5 voor de Colour Crafter (scheepjes garens). 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 gehaakt met softfun, 60% katoen, 40 % acryl, en de goedkopere versie is 

gehaakt met de colour crafter 100% premium acryl, de beschrijving komt overeen 

met deze garens. Afmeting is 175 x 125 voor de Softfun en 160x 115 voor de Colour 

Crafter  

Er zijn 10 verschillende pakketten, 6 van de Softfun en 4 van de Colour Crafter.(kan 
aangepast worden ivm niet meer leverbare kleuren) 
Wil je andere kleuren, dan is dat in overleg altijd mogelijk!! Stuur dan een mail naar 
info@wolhuisje.nl 
 
Hier kunt u ook meer informatie vinden, ivm met de Corona, weet ik niet hoelang 
alles leverbaar is, dus als je mee wilt doen, houd daar dan rekening mee. 

https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/156-home-isle-deken 
Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP als er kleurwijzigingen in het pakket 
zijn 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 HOME ISLE DEKEN CAL. 

http://www.wolhuisje.nl/
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/156-home-isle-deken

