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Voordat we met de HOME CAL beginnen willen wij een ieder eerst laten weten dat wij dit 
patroon met veel plezier hebben ontworpen. We hebben meerdere granny’s gehaakt en hier 
een patroon van gemaakt voor de 3 uitvoeringen van deze HOME CAL. 
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 moeten uitleggen. Wij 
hebben ons 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 eerst de beschrijving goed door, we hebben 4 soorten blokjes deze noemen we A, 
B, C en D. Er komt in de eerste week een beschrijving van de 4  blokken, deze beschrijving 
kan iedere week weer gebruikt worden, zodat deze niet ieder week geprint hoeven te 
worden. Er komt ook een link naar een filmpje met de uitleg van de granny’s. 
 

Als u de HOME CAL  gaat haken, gaan wij ervan uit dat u een aantal 
steken beheerst: o.a.: lossen, halve vasten, vasten, half stokje, stokje, dubbelstokje, 
En een samen gehaakt dubbelstokje  (cluster). 
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Wij hebben alles met dezelfde maat haaknaald gehaakt (3,5), neem niet een te grote 
haaknaald, eventueel kan blok A met een halve maat kleiner gehaakt worden (hebben wij 
niet gedaan) 
 
Naai meteen, na elke week, uw blokjes aan elkaar en werk de draadjes weg. 
Als u dit elke week doet, is het leuk om te zien hoe de deken en het motief groeit. 
 
De lapjes worden aan elkaar genaaid met de overhandse steek, de draadjes worden 
weggewerkt met een grote (maas)naald  steek de draad tussen de steken door, ook een 
stukje terug zodat het draadje niet de kans krijgt om toch los te gaan. De deken wordt aan 
het eind geblokt, niet de lapjes afzonderlijk. 
 
In de deken Corrie zijn 8 kleuren gebruikt, dit komt bij de deken Corrie het mooiste uit. 
Er is gekozen voor de Stone Washed van Scheepjeswol. Wij hebben in totaal 38 bollen Stone 
Washed gebruikt, haakt u anders dan kan dit afwijken, het is dan ook mogelijk dat u meer 
garen nodig heeft als aangegeven in de beschrijving.  
De afmeting  van de deken is 160 x 170 cm. (elk blokje is 5 x 5 cm) 
 
Bij www.wolhuisje.nl  is de  HOME CAL Corrie als een pakket te bestellen inclusief een 
Scheepjeswol label, een Wolhuisje rolmaat en een leuke tas met het HOME logo aan de ene 
kant en op de andere kant naar wens gepersonaliseerd met uw eigen naam.  
 
U kunt op de website www.wolhuisje.nl ook zelf de kleuren samenstellen, bij 38 bollen Stone 
washed wordt automatisch de tas, label en rolmaat toegevoegd. 
 
Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP. 
 
Wij wensen u al veel succes met de voorbereiding van deze HOME CAL. 
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