
  

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

Kopiëren, iets overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te 

downloaden van de Facebook groep JUNGLE of bij www.wolhuisje.nl.        
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Voordat we met de Jungle 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 
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 12 soorten dieren. En een ondergrond deken 
gehaakt, gebruik bij de dieren een steekmarkeerder of een draad om te weten waar de toer begint. 
Als u de Jungle CAL  gaat haken, gaan wij ervan uit dat u een aantal 
steken beheerst: o.a.: lossen, halve vasten, vasten, half stokje, stokje, 
dubbelstokje. 
 
Wij hebben de deken met de maat haaknaald gehaakt welke op de bol wordt 

weer gegeven,  neem niet een te grote haaknaald, dan kan de deken gaan 

uitzakken. De dierenkopjes hebben we met haaknaald 3 gehaakt. De lianen 

met 3 dubbele draad op haaknaald 7, en de bladeren weer met dezelfde 

haaknaald als de deken. 

De ondergrond deken wordt in 1 stuk gehaakt volgens de corner to corner techniek. c2c. (In het 

Nederlands: hoek naar hoek.) We maken een filmpje om deze techniek voor te doen als u deze nog 

niet beheerst, later komt er een rand omheen, er worden meerdere kleuren in verwerkt, u kunt 

kleine bolletjes maken, Tip: gebruik anti slip wasknijpers. (verkrijgbaar bij de ah). Werk met een 

(maas)naald  de draden weg, tussen de steken door, ook een stukje terug zodat het draadje niet de 

kans krijgt om toch los te gaan. De deken wordt nadat de rand er langs is gehaakt aan het eind 

geblokt. Er komen 3d dierenkopjes op met veiligheidsoogjes en 5 piepertjes in 5 dierenkopjes. 

 
In de  beide dekens zijn 12 kleuren gebruikt, van de Softfun (of Velvet en Colour Crafter )en in beide 1 
kleur panda. 
Wij hebben in totaal 24 bollen Softfun en Softfun denim  (14 Colour Crafter  en Velvet) 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 ongeveer 157  x 130 cm. 
 
Bij www.wolhuisje.nl  is de  Jungle CAL als een pakket te bestellen inclusief een leuke tas met het 
Jungle logo . 
U kunt op de website www.wolhuisje.nl ook zelf de kleuren samenstellen, bij hetzelfde aantal bollen 
als wij gebruikt hebben, wordt automatisch de tas toegevoegd. Voor alle materialen en extra’s geldt 
OP = OP. 
 
Wij wensen u al veel succes met de voorbereiding van deze Jungle CAL. 
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