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Voorbereiding 

 VOORBEREIDING 
 
Voordat we met de babypakket cal beginnen willen wij een ieder eerst 
laten weten dat wij dit patroon met veel plezier hebben ontworpen. 
Wij hebben een paar maanden gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 
Het kan zijn dat we sommige dingen anders hadden kunnen haken, of 
anders hadden kunnen uitleggen. Wij hebben ons best gedaan om er 
een leuk en gevarieerd patroon van te maken! We willen 2 januari 
hiermee starten! 
 
Goed lezen scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden. 
Tip: lees de beschrijving goed door, we hebben verschillende leuke babycadeautjes / speeltjes 
gemaakt, leuk om weg te geven per stuk, of als 10 dagen kraampakket! 
Als u de babypakket cal gaat haken, gaan wij ervan uit dat u een aantal steken beheerst: o.a.: lossen, 
halve vasten, vasten, en halve stokjes. 
Wij hebben meerdere maten haaknaalden gebruikt, (2,5/ 3 / 3,5 / 4) we geven de maat weer per 

onderdeel, als u los haakt dan een halve haaknaald kleiner gebruiken, haakt u erg vast dan een halve 

haaknaald groter gebruiken. Wij hebben voor alles de Catona gebruikt, dus voor dit garen 

beschreven, we hebben 2 pakketten gehaakt, in 2 verschillende kleurcombinaties, en we bieden 3 

kleurcombinaties aan,(hier hebben wij een paar voorbeelden van) wil je iets anders dan is er altijd 

overleg mogelijk. Er zijn pakketten leverbaar, voor het complete pakket maar ook voor losse delen 

van dit pakket. In de  beide pakketten zijn 3 kleuren gebruikt van de Catona. 

https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/107-baby-cal  

 Verder hebben we een kumihumo schuif nodig.  

https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/58-kumihimo en 

een naald. 

Doordat het verschillende onderdelen zijn is het moeilijk om iedere 

week dezelfde hoeveelheid haakwerk te laten doen, dit kan dus wel 

variëren. 

Bij www.wolhuisje.nl  is de  babypakket cal als een pakket te 
bestellen. Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP  
Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van deze 
babypakket cal. 
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