Voorbereiding

VOORBEREIDING
Voordat we met de KUSSEN 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 leuke en gevarieerde patronen van te maken! We
willen 5 juni hiermee starten!
Goed lezen scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden.
Tip: lees de beschrijving goed door, we hebben verschillende teksten gemaakt, en per set 2 bij elkaar
passende teksten om op de kussens te zetten.
Als u aan de KUSSEN cal gaat meedoen, gaan wij ervan uit dat u een aantal steken beheerst: o.a.:
lossen, vasten, en kruisjes kan borduren. Het is dus de bedoeling van deze cal dat je 2 kussens maakt,
meer of minder kan natuurlijk ook!
Wij hebben met 2 maten haaknaalden gehaakt, (4 en 5) we geven de maat aan, als u los haakt dan
een halve haaknaald kleiner gebruiken of zelfs hele maat, haakt u erg vast dan een halve of hele
haaknaald groter gebruiken.
Wij hebben voor het haken de STONE WASHED gebruikt, en met de CATONA geborduurd, dus voor
dit garen beschreven, we hebben 4 pakketten gemaakt, in 4 verschillende kleurcombinaties, en we
bieden 4 kleurcombinaties aan, (hier hebben wij voorbeelden van) wil je iets anders dan is er altijd
overleg mogelijk.
In de pakketten zit het benodigde garen wat wij ook hebben gebruikt (weet je van jezelf dat je altijd
meer nodig hebt, bestel dan een bol extra om alles van hetzelfde verfbad te krijgen)
steekmarkeerders, ritsen en binnenkussens.
Alles is compleet wat je extra nodig hebt, is haaknaald, naainaald, dikke borduurnaald, spelden,
centimeter, en eventueel een naaimachine.
Bij www.wolhuisje.nl is de kussen 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 KUSSEN CAL.

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 grati s te
downloaden van de Facebook groep HOME of bij www.wolhuisje.nl.
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