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voorbereiding 

 

VOORBEREIDING 
Voordat we met de DIERENRIJK 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 vasten in achterste lus, 2 draden per 
toer, 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 krijg je alleen bij aanschaf van het pakket!(zolang de voorraad 

strekt, kan wijzigen!) 
Als je de DIERENRIJK 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 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 verkoop deze materialen zelf en zou het fijn vinden als u deze dan ook hier 

aanschaft, voor al het werk wat ik hier in steek zodat jullie kunnen haken. 

 Je mag haken op eigen tempo, ik hoef geen deel te zien zodat je weer verder 

kan, wel leuk als er fotos van de gehaakte delen worden geplaatst. 

 Iedere dinsdag vanaf 21 september 1 deel per week, 17 x 

 beide dekens zijn ook in het echt te zien bij mij in Atelier 't Wolhuisje in 

Woudenberg tijdens de openingstijden. 

 wil je andere kleuren stuur dan een mail naar info@wolhuisje.nl 

 (niet via pb en geen vriendschapsverzoeken, dit houd ik prive ) 

 afmeting softfun 200 x 140m de colour crafter 173 x 132cm 

 LET OP niet ieder garen is geschikt en geen dikker garen, dan wordt de deken 

waarschijnlijk veel te lang en patroon is niet in te korte. 
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Er zijn verschillende pakketten, van de Softfun en  van de Colour Crafter.(kan 

aangepast worden ivm niet meer leverbare kleuren) 

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/185-dierenrijkdeken-cal 
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 DIERENRIJK DEKEN 
CAL. 
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