
Welkom! De Lente zit in de lucht! Er is niks mooiers dan de Aarde die tot leven begint 

te komen na een lange winterslaap. Kleine ontkiemende blaadjes, bloemen, en dagen 

vol zon die komen gaan! 

 En om het te vieren, kondig ik enthousiast aan: 

 

*Start woensdag 20 April 2016 - Details Hieronder* 

Zoals je kon zien op Stylecraft Clevercrafters en The Official CCC Social Group on 

Facebook 

*Noteer alsjeblieft dat de volledige CAL plaats zal vinden op de Crochetverse Facebook 

Page en dat de delen geplaatst zullen worden op de Crochetverse Blog zoals hieronder 

vermeld. De hierboven genoemde geweldige mensen waren aardig genoeg om me te 

helpen het bekend te maken!* 

Je zult zonder twijfel de liefste bloem in het boeket zijn wanneer je dit moois draagt! 

<3 

Wanneer je nog nooit een kledingstuk hebt gemaakt, is dit patroon een goede om mee 

te starten! 

Daarnaast is het geschreven voor een groot aantal maten van XXS tot 5XL, en de 

vrouwelijke vorm laat elk figuur mooier uitkomen! 

https://www.facebook.com/stylecraftyarn/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf


 

HET OFFICIËLE EVENEMENTENSCHEMA 

Deze CAL wordt gratis aangeboden en zal beginnen op woensdag 20 April en zal 4 

weken duren. Hier is het schema: 

Week 1 - 20 April: Stekenproef & Vierkanten/Deel 1 

Week 2 - 27 April: Vierkanten/Deel 2 & Blokken 

Week 3 – 4 Mei: Lijf Samenvoegen & Mouwen 

Week 4 - 11 Mei: Peplum, Rand, en Afwerking 

Op elk van de hierboven genoemde data wordt een link geplaatst en zal je dan 

ook naar de post leiden voor dat deel van het patroon! Zet deze pagina in je 

favorieten, en kom er naar terug als een soort van "Inhoudsopgave" om direct 

toegang te hebben tot alle delen van het patroon wanneer ze vrijgegeven zijn. 



De CAL en alle berichten zullen gratis en beschikbaar blijven, zelfs nadat de CAL is 

afgelopen, dus je kunt er altijd aan deelnemen, of later terugkomen als dat nodig is. 

Dit geeft je 2 weken de tijd om garen te bestellen en ontvangen. Mocht je online 

winkelen, dan heb je dus genoeg tijd om het te binnen te krijgen! AHHHH, 

BOLLETJESPOST!!! :) 

Het patroon is geklasseerd als GEMIDDELD, maar mijn mening is dat met een beetje 

geduld en hulp, een beginner met op zijn minst een paar afgemaakte projecten dit ook 

zou kunnen doen! 

Niet het hele patroon komt op video, maar er zullen sommige video's voor speciale 

steken en een paar andere kritieke punten in het patroon zijn. Elke maat zal rij voor rij 

beschreven worden zodat er geen ruimte overblijft voor raden of gokken :) 

Laten we beginnen onze benodigdheden te verzamelen! 

ALS EERSTE: Vaststellen welke maat je wilt maken. 

STOP EN LEES DIT ALSJEBLIEFT!!!!!!!!! Dit deel is, met hulp van een geweldige 

groep testers, duidelijker gemaakt. Zodat je beter je maat kunt bepalen. Lees 

ALSJEBLIEFT goed door! 

Ik heb geprobeerd om dit haakwerk voor de meeste lichaamstypes te maken. De 

natuurlijke (en PRACHTIGE) variaties van ieder lichaam zal natuurlijk de 

uiteindelijke pasmaat beïnvloeden. Dingen als je lengte, bovenlijf, etc. zullen een 

rol spelen. Maar voor mijn gevoel zal het iedereen flatteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Garden Party Jacket is in de maten XXS/XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL. 

Meet jouw (of die van de ontvanger) NATUURLIJKE taille. Het smalste punt rondom, 

staand, bij voorkeur direct op de huid (geen dikke kleding), en noteer dit. 

Hoe werkt de tabel hieronder: 

KOLOM EEN: Toont de maat. Let op! Dit zijn RUIME maten zodat elke maat twee 

maten bevat. Kies NIET simpelweg je eigen “van het rek” maat :) 

KOLOM TWEE: Toont de ECHTE taillemaat van jouw lichaam of die van de ontvanger 

van je keuze, in cm’s zoals je hebt opgemeten. 

KOLOM DRIE: Toont de taillemaat van het AFGEWERKTE KLEDINGSTUK in cm’s, 

gemeten langs de rand van de kleinste vierkanten. Rond je middel, op het punt waar je 

het dichtmaakt met de strik. 

KOLOM VIER: Toont de potentiële RUIMTE van het kledingstuk vergeleken met de 

echte taillemaat. Let op, een smallere taille zal binnen de wijdte hierin RUIMER 

haakwerk vormen. Een bredere taille zal binnen de wijdte MINDER ruimte hebben en 

strakker passend haakwerk vormen. 

NU OM TE BESLISSEN! Haakwerk, en dan specifiek het soort steken van het 

kledingstuk, is BEHOORLIJK rekbaar. Wanneer je tussen maten zit en je afvraagt welke 

maat je moet kiezen: 

1. Geef je de voorkeur aan STRAKKER zittende kleding dan getoond op het model? 

Dan beveel ik je TEN ZEERSTE aan om een maat KLEINER te maken. 

2. Geef je de voorkeur aan lekker LOSZITTENDE kleding? Dan kun je bij de maat 

blijven die je taillemaat heeft bepaald. 

Hier volgt een voorbeeld, van mijzelf: 

Mijn normale maat van het rek is gewoonlijk een S (small). Mijn natuurlijke taillemaat 

is 74 cm. Dit plaatst me tussen twee maten, de XXS/XS en de S/M. 

Voor de Garden Party Jacket, geef ik de voorkeur aan strakzittend. Daarom ben ik een 

maat naar beneden gegaan en heb ik XXS/XS voor mezelf gekozen. Dit geeft me 

NEGATIEVE RUIMTE van 3cm, wat neerkomt op een strakzittend kledingstuk wat door 

het dragen uitgerekt wordt. Wanneer ik mijn kleding loszittend zou willen dragen, zou 



ik een maat OMHOOG zijn gegaan zodat ik een extra ruimte van 18cm zou krijgen. 

Want 92cm (de afgewerkte taillemaat van S/M) is 18cm meer dan mijn echte gemeten 

taille van 74cm. 

 

Maat: 

(Let op: ruim 

genomen) 

Je taille (cm's) 
Taille afgewerkt 

kledingstuk (cm’s) 

Pasruimte 

kledingstuk in 

vergelijking (cm’s) 

XXS/XS 61-71 71 +10 tot 0 

S/M 76-89 91 +15 tot +2 

L/XL 91-104 114 +23 tot +10 

2XL/3XL 112-124 132 +20 tot +8 

4XL/5XL 132-145 155 +23 tot +10 

 

Nu je je maat uitgekozen hebt, kunnen we het materiaal verzamelen: 

Het gebruikte garen is van Stylecraft, het is de perfecte combinatie van zacht en 

duurzaam, iets wat ik belangrijk vind bij kleding. Ik steek gewoon geen úren werk in 

iets wat er niet lang mooi en netjes uit zal blijven zien en dit garen ZAL dit zeker wel 

doen! Ik heb die van mij online gekocht bij www.deramores.com. Dit bedrijf zit in feite 

in de UK (note van de vertalers: Stylecraft is in Nederland heel goed verkrijgbaar, 

zowel in winkels als online). Ik ben nog nooit teleurgesteld in hun klantenservice na 

vele orders (meer dan ik zou willen toegeven! LOL). Ik ben niet verbonden met 

Stylecraft (hoewel ze zo aardig zijn geweest om deze CAL voor mij te delen!) of 

Deramores, ik ben simpelweg een blije klant van ze en ik weet dat jij dát ook zult zijn! 

Hieronder vind je de hoeveelheden die nodig zijn voor elke maat: 

Getoond als XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 

- 435 (525, 625, 750, 895) meter garen, geschikt voor naald 4, accentkleur 
(AK/AccentKleur) 

http://www.deramores.com/


Foto: 2 (2,3,3,3) Stylecraft Merry Go Round in Starburst) wat hier gevonden kan 
worden: 

Vind Stylecraft Merry Go Round van Deramores hier! 

- 595 (715, 845, 1030, 1235) meter garen, geschikt voor naald 4, hoofdkleur (HK, 
HoofdKleur) 

Foto: 2 (3,3,4,5) Stylecraft Special DK in Zilver) 

Vind Stylecraft Special DK van Deramores hier! 

*LET OP: Benodigde meters is een schatting voor wat nodig is, inclusief 15% extra 
voor eindjes, oefenen en lichte verschillen in spanning.  

- wolnaald, schaar, roestvrijstalen spelden (voor het blokken van vierkanten) 

- (voor sluiting): 2 meter van bijpassend lint van ongeveer 5cm breed 

- bijpassend naaigaren voor het lint, naainaald 

 

Garenvervanging: 

Aan het kijken wat voor ander garen je kunt gebruiken voor de komende Garden 
Party Jacket CAL? Hier zijn een paar ideeën: 
1. Bezoek yarnsub.com , deze engelstalige site geeft je de optie tot garen, geschikt 
voor naald 4, te zoeken zodat je kunt zien wat jou aantrekkelijk lijkt. 
2. Ga naar je favoriete online wolwinkel, gebruik de filteroptie bij hun zoekgedeelte, 
en beperk de resultaten naar garen geschikt voor naald 4 (de meesten hebben deze 
optie). 
3. Bezoek je favoriete wolwinkel en begin met het lezen van de labels, zoek naar 
garen gemarkeerd met naald 4 of 8ply. 
 

 

Ik weet zeker dat je je nu afvraagt, "Waarom geen maat voor de haaknaald  

Crochetverse dame?!" 

http://www.deramores.com/stylecraft-wondersoft-merry-go-round-dk
http://www.deramores.com/stylecraft-special-dk
http://l.facebook.com/?u=http%3A%2F%2Fyarnsub.com%2F&e=ATM6bRP_zjjt_HnhyqohLHZLfuQcK20ZjZPvmnyXeBUs0RdSgknk4aH-lQDcTw


Er is een reden voor deze gekheid, en ik vertel je expres niet welke haaknaald jij nodig 

zal hebben. Ik wil wedden dat, als je nog geen kledingstuk gemaakt hebt, je nog niet 

echt een stekenproef hebt gemaakt. 

Nu is dit prima voor een sjaal of een deken, maar we MOETEN dit doen bij een 

draagbaar item. Maak je niet druk, de simpele staal van 3 toeren en een klein vierkant 

zal niet te vreselijk zijn en ik zal je door het hele proces heen leiden. Wanneer je het 

nooit gedaan hebt, is nu de tijd het te leren. 

Zelfs bij garen gemarkeerd als geschikt voor naald 4, zal er nog steeds wat verschil zijn 

in de daadwerkelijke breedte. Daarnaast hebben we allemaal een verschillende 

spanning, soms losser en soms strakker. Een stekenproef is hiervoor noodzaak! 

Na al dit gezegd te hebben, ik heb haaknaald 5,5mm gebruikt voor mijn kledingstuk. Je 

zult deze maat willen hebben en waarschijnlijk een of twee maten kleiner of groter, 

afhankelijk van hoe strak je haakt zodat je kunt aanpassen waar nodig wanneer we de 

stekenproef doen. 

Nou, ga en verzamel die benodigdheden, voor mij de helft van het plezier! 

Voeg deze pagina toe aan je favorieten en vergeet niet de Crochetverse Facebook 

Pagina leuk te vinden zodat je bijblijft met de CAL-data en lanceringen! Ik zou het 

geweldig vinden als je je werk deelt op Facebook, ik hoop van harte dat ieder van jullie 

geniet van deze poging tot draagbaar haakwerk! 

Wanneer je bij je voorbereidingen belangrijke informatie mist, of ik vragen van je kan 

beantwoorden, stuur me dan alsjeblieft een bericht hier via mijn blog, op de 

Crochetverse Facebook Pagina, of via email via info@crochetverse.com. 

Ik kijk er ENORM naar uit jullie allemaal terug te zien op 20 april om te beginnen met 

het maken van jullie eigen Garden Party Jacket! 

Deel alsjeblieft geen niets van de informatie van de pagina door te kopiëren en plakken, 

deel alsjeblieft de directe link naar de pagina en dank jullie wel daarvoor! Alle 

informatie en het patroon voor de Garden Party Jacket is enkel en alleen eigendom van 

Stephanie Pokorny/Crochetverse. 

Veel garen en liefde, 

Stephanie :) 

https://www.facebook.com/crochetverse
https://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse

