
Wat leuk je weer te zien! Welkom bij Deel 2 van de Garden Party Jacket 

CAL 

 

     Wanneer je “De Info & Benodigdheden” post gemist hebt, klik HIER 

Wanneer je “Deel 1: Stekenproef & Vierkanten/Dl.1” gemist hebt, klik HIER 

Mijn enorme dank gaat weer uit naar de ongelooflijke vertalers en de CAL - 

Crochet A Long Group voor hun ijverige werk en geweldige steun. Hieronder 

vind je de links voor verschillende talen. Klik gewoon op de taal van je keuze 

om naar de blogpost van deze week te gaan! 

Laten we beginnen: 

Er zijn deze week twee stappen: 

Stap 1: Vierkanten Deel 2 

Stap 2: Blokken 

STAP 1: VIERKANTEN DEEL 2 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-3.jpg


We zullen onze vierkanten deze week afmaken. Het kledingstuk bevat 3 maten 

vierkanten: KLEIN, MIDDELGROOT en GROOT. In totaal zijn er 13 vierkanten 

nodig voor het jacket. Afgelopen week hebben we er al 8 gemaakt toen we de 

KLEINE vierkanten maakten. Deze week zullen we (4) MIDDELGROTE een (1) 

GROOT vierkant maken.  

De middelgrote en grote vierkanten maak je simpelweg door toeren toe te 

voegen aan het kleine vierkant wat je reeds hebt leren maken in Deel 1 van 

deze CAL. 

Daarom plaats ik de simpel geschreven versie van het patroon deze week. 

Mocht je een geheugensteuntje nodig hebben of terug willen kijken naar wat 

foto’s, dan kun je Deel 1 HIER vinden. De toeren zijn HETZELFDE en de foto’s 

laten precies zien hoe je middelgrote en grote vierkanten eruit zouden moeten 

komen zien. 

Deze week zal niet vele mooie foto’s bevatten maar we zullen bezig zijn het 

“hart” van het kledingstuk te creëren dus geniet van het moois in je handen!! 

Onthoud dat alle patrooninstructies en informatie als volgt geschreven 

is: 

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

Wees er zeker van dat je werkt met de juiste gegevens voor de door JOU 

gekozen maat. Je kunt ervoor kiezen om alle gegevens van jouw maat te 

OMCIRKELEN om fouten uit te sluiten :) 

STOP EN WACHT EENS EVEN!! Laten we weer even over de 

STEKENPROEF praten! Nu je een pro bent, MOET IK EROP AANDRINGEN 

dat we bekijken hoe we het moeten toepassen op de MIDDELGROTE en 

GROTE vierkanten. DIT IS NOODZAAK! 

http://www.crochetverse.com/636-2/


Het kledingstuk is gemaakt als wiskundige puzzelstukjes die worden 

samengevoegd tot het jacket. Hierdoor kun je NIET simpelweg een toer of twee 

uithalen tot je op het goede aantal centimeters zit. Je zult je afvragen waarom? 

Wanneer we alles vastnaaien MOET het geheel steek voor steek overeenkomen 

zodat het goed samengevoegd kan worden. Dus moet het aantal steken zo 

blijven als aangegeven is in het patroon. 

Dankzij extra testen is er ontdekt dat de vierkanten die groter worden met 

meer toeren ook losser worden. Dit is om twee redenen. Als eerste zal je naar 

gelang je bekender raakt met het patroon waarschijnlijk losser gaan haken. Als 

tweede zorgt het stekenpatroon er zelf voor dat het losser wordt wanneer het 

werkstuk groter wordt. 

Hierdoor MOET je aandacht besteden aan de bedoelde breedte van het 

vierkant van jouw gekozen maat! Elk vierkant heeft een schema wat aangeeft 

welke breedte je nodig hebt. Het *KAN* zijn dat je je maat haaknaald moet 

veranderen om de correcte breedte te bereiken. De variatie in gebruikte maten 

haaknaalden bij de testers was opmerkelijk: van 4 mm tot 5,5 mm. En we 

eindigden allemaal met hetzelfde aantal centimeters. Hoe strak je haakt varieert 

ENORM tussen de hakers! 

LATEN WE NU BEGINNEN MET DE MIDDELGROTE VIERKANTEN: 

DIT ZIJN ALLEEN AANBEVELINGEN VOOR DE MAAT VAN DE HAAKNAALD, JE 

ZULT HET MOETEN AANPASSEN OM DE GOEDE AFMETINGEN VOOR HET 

VIERKANT VAN JOUW MAAT TE BEREIKEN. 

*GEBRUIK DE HAAKNAALD WAARMEE JIJ DE JUISTE BREEDTE KRIJGT 

GEBRUIKMAKEND VAN HET ONDERSTAANDE ALS STARTPUNT*    

DIT ZIJN ALLEEN AANBEVELINGEN!!!! Voor het MIDDELGROTE VIERKANT: 



XXS/XS: Gebruik DEZELFDE maat haaknaald die je hebt gebruikt voor de 

KLEINE vierkanten. 

S/M: Gebruik EEN maat haaknaald kleiner dan je hebt gebruikt voor de KLEINE 

vierkanten. 

L/XL-5XL: Gebruik TWEE of DRIE maten haaknaald kleiner dan je hebt gebruikt 

voor de KLEINE vierkanten. 

WEES NIET BANG OM TWEE MATEN HAAKNAALD TE GEBRUIKEN IN HETZELFDE 

VIERKANT! Noteer voor jezelf waar je van haaknaald wisselde zodat je het kunt 

herhalen voor de rest van de MIDDELGROTE vierkanten. 

Het schema hieronder toont de te behalen breedte voor de maat van jouw 

keuze bij het MIDDELGROTE vierkant: 

Kledingmaat Doelbreedte Middelgroot Vierkant (cm's) 

XXS/XS 17,8 

S/M 21,6 

L/XL 22,9 

2XL/3XL 25,4 

4XL/5XL 27,9 

 

HINT: Als je één van de grotere maten aan het maken bent en het patroon 

vertelt je te stoppen voor een bepaalde maat? Vergelijk dan op dat punt even je 

vierkant met het schema, ook al moet je nog doorgaan met toeren haken voor 

jouw maat. Beschouw dit als een tussencontrole om te voorkomen dat je toeren 

uit moet halen, omdat je er op tijd achter komt dat je te groot of te klein 

uitkomt. 



En dan nu het patroon voor de MIDDELGROTE VIERKANTEN: Controleer 

je stekenproef BIJ ELK VIERKANT! 

Speciale Steken: (de meeste popcornsteken eindigen met een losse als laatste 

stap, let op, deze NIET) 

Begin Popcorn (beg pop): 3 lossen (telt als een stk), haak 4 stk in dezelfde 

ruimte, haal haaknaald uit de lus. Steek de haaknaald van voor naar achter 

bovenaan de eerste 3-l, trek de lus door de losse om de popcorn af te maken. 

Popcorn (pop): haak 5 stk in de aangegeven steek, haal de haaknaald uit de 

lus. Steek haaknaald van voor naar achter onder de 2 v-tjes (zoals normaal) 

van het 1e gehaakte stk van de groep, haal de lus door het 1e stk om de 

popcorn af te maken. 

Instructies: (Laat overal in het patroon 15 cm garen over aan bij het 

aan- en afhechten) 

*Let op: het aantal steken zal vermeld worden als het aantal 3st-

groepen aan de zijkant. Om dit te tellen, begin je met de eerste 3st-

groep op de hoek, dan het aantal 3st-groepen ertussen en als laatste de 

3st-groep van de volgende hoek aan dezelfde kant. 

Als je minder kleuren kiest: ga gewoon door met hv tot je op de goede plek in 

het patroon voor de volgende toer bent, in plaats van afhechten en aanhechten 

van je nieuwe garen. 

Als je meer kleuren kiest: hecht af wanneer je wilt en begin met een hv met je 

nieuwe garen op de goede plek voor de volgende toer. 

Middelgroot Vierkant: (Maak er 4) Keer niet aan het eind van de toeren. 

Met AK (accentkleur), 4 l, sluit met hv in 1e losse om een ring te vormen: 



Tr 1: 1 l (telt niet als steek) 12 hst in ring (dus in het midden en niet in de 

lossen), sluit met hv in 1e hst. (12) 

Tr 2: beg pop (*zie speciale steken) in dezelfde steek als de sluitsteek, 1l, *pop 

(*zie speciale steken) in het vlg stk, 1l, herhaal vanaf * 10 maal, sluit met hv 

op sluitsteek bovenop begin popcorn. (12 popcorns, 12 lossenruimtes) 

Tr 3: hv in de volgende 1-lossenruimte, 3 l (telt als stk), (2 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) 

in dezelfde 1-lossenruimte, 3 stk in de vlg 1-lossenruimte, 1 l, 3 stk in vlg 1-

lossenruimte, 1 l, *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1l) in de vlg lossenruimte, 3 stk in de vlg 

1-lossenruimte, 1 l, 3 stk in de vlg 1-lossenruimte, 1 l, herhaal vanaf *, 2 keer, 

sluit met hv in bovenkant van beg 3-l, hecht af. 

Tr 4: hecht HK (hoofdkleur) met een hv aan in een willekeurige 1-lossenruimte 

in een willekeurige hoek, 3 l (telt als stk) (2 stk, 1 l, 3 stk,1 l) in dezelfde 

lossenruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de volgende hoek, *(3 stk, 

1 l, 3 stk, 1 l) in de volgende hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot 

de volgende hoek, herhaal van * rondom tot de 1e hoek is bereikt en sluit 

bovenaan de beg 3-lossenruimte met een hv. 

Tr 5: hv op volgende 2 stk en in 1-lossenruimte op de hoek, 3 l (telt als stk) (2 

stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde lossenruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte 

tot de volgende hoek is bereikt. *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in de volgende 

hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de volgende hoek is bereikt, 

herhaal van * rondom tot de 1e hoek bereikt is en sluit bovenaan de beg 3-

lossenruimte met een hv. 

Tr 6-7: herhaal toer 5, hecht af voor XXS/XS, hecht niet af en ga door voor alle 

andere maten. (8 groepen van 3stk aan elke kant, moet 17,8 cm groot zijn) 

Tr 8-9: herhaal toer 5, hecht af voor S/M, hecht niet af en ga door voor alle 

andere maten. (10 groepen van 3 stk aan elke zijde, moet 21,6 cm groot zijn) 



Tr 10-11: herhaal toer 5, hecht af voor L/XL, hecht niet af en ga door voor de 

resterende maten. (12 groepen van 3 stk aan elke zijde, moet 22,9 cm groot 

zijn) 

Tr 12-13: herhaal toer 5, hecht af voor 2XL/3XL. (14 groepen van 3stk aan 

elke zijde, moet 25,4 cm groot zijn) 

Tr 14-15: herhaal toer 5, hecht af voor 4XL/5XL. (16 groepen van 3stk aan 

elke zijde, moet 27,9 cm groot zijn) 

**Pauzeer bij het afmaken van elk vierkant en controleer of je de 

correcte breedte voor je vierkant bereikt hebt. Het is beter er één uit te 

moeten halen dan alle vier :) 

Wanneer alle 4 middelgrote vierkanten af zijn en de correcte maten hebben, 

dan ga je beginnen met het GROTE vierkant. 

 

GROOT VIERKANT: 

DIT ZIJN ALLEEN AANBEVELINGEN VOOR DE MAAT VAN DE HAAKNAALD, JE 

ZULT HET MOETEN AANPASSEN OM DE GOEDE AFMETINGEN VOOR HET 

VIERKANT VAN JOUW MAAT TE BEREIKEN. 

*GEBRUIK DE HAAKNAALD WAARMEE JIJ DE JUISTE BREEDTE KRIJGT 

GEBRUIKMAKEND VAN HET ONDERSTAANDE ALS STARTPUNT*    

DIT ZIJN ALLEEN AANBEVELINGEN!!!! Voor het GROTE VIERKANT: 

XXS/XS: Gebruik DEZELFDE maat haaknaald die je hebt gebruikt voor de 

KLEINE vierkanten. 



S/M: Gebruik EEN maat haaknaald kleiner dan je hebt gebruikt voor de KLEINE 

vierkanten. 

L/XL-5XL: Gebruik TWEE of DRIE maten haaknaald kleiner dan je hebt gebruikt 

voor de KLEINE vierkanten. 

WEES NIET BANG OM TWEE MATEN HAAKNAALD TE GEBRUIKEN IN HETZELFDE 

VIERKANT! Het schema hieronder toont de te behalen breedte voor elke maat 

bij het GROTE vierkant NADAT ALLE TOEREN AFGEMAAKT ZIJN, INCLUSIEF DE 

3 TOEREN VOOR DE RANDEN: 

Kledingmaat Doelbreedte groot vierkant (cm's) 

XXS/XS 39,4 

S/M 43,2 

L/XL 45,7 

2XL/3XL 48,3 

4XL/5XL 50,8 

 

 

 

CONTROLEPUNTEN HALVERWEGE: 

 Het schema hierboven is voor het meten NA de randtoeren. Daarom 

kun je NIET het schema halverwege gebruiken om te vergelijken met de 

breedte van de afgemaakte kleinere maten zoals je hebt kunnen doen voor de 

MIDDELGROTE vierkanten. 



IN PLAATS DAARVAN zal ik "CONTROLEPUNTEN" in de uitleg geven voor het 

grote vierkant. Je meting hoeft niet PRECIES te zijn op deze punten. MAAR 

wanneer je meer dan ongeveer 1 cm verschil hebt (tussen 0,6 en 1,3 cm) 

*kun* je overwegen de maat haaknaald te veranderen voor een paar toeren om 

zeker te weten dat het niet te groot wordt. Je moet alle toeren van jouw maat 

afmaken, maar je kunt deze controlepunten gebruiken om eerder en niet later 

te ontdekken dat je een maatverschil hebt. 

En dan nu het patroon voor het GROTE vierkant: (maak er 1) keer niet 

aan het eind van de toeren.  

Met AK (accentkleur), 4 l, sluit met hv in 1e losse om een ring te vormen: 

Tr 1: 1 l (telt niet als steek) 12 hst in ring, sluit met hv in 1e hst. (12) 

Tr 2: beg pop (*zie speciale steken) in dezelfde steek als de sluitsteek, 1l, *pop 

(*zie speciale steken) in het vlg stk, 1l, herhaal vanaf * 10 maal, sluit met hv 

op sluitsteek bovenop begin popcorn. (12 popcorns, 12 lossenruimtes) 

Tr 3: hv in de volgende 1-lossenruimte, 3 l (telt als stk), (2 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) 

in dezelfde 1-lossenruimte, 3 stk in de vlg 1-lossenruimte, 1 l, 3 stk in vlg 1-

lossenruimte, 1 l, *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1l) in de vlg lossenruimte, 3 stk in de vlg 

1-lossenruimte, 1 l, 3 stk in de vlg 1-lossenruimte, 1 l, herhaal vanaf *, 2 keer, 

sluit met hv in bovenkant van beg 3-l. 

Tr 4: hv op volgende 2 stk en in 1-lossenruimte op de hoek, 3 l (telt als stk) (2 

stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde lossenruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte 

tot de volgende hoek is bereikt. *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in de volgende 

hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de volgende hoek is bereikt, 

herhaal van * rondom tot de 1e hoek bereikt is en sluit bovenaan de beg 3-

lossenruimte met een hv. 



Tr 5-12: herhaal toer 4, hecht af en ga verder met de RANDTOEREN voor 

XXS/XS, ga door voor alle andere maten.  (*CONTROLEPUNT: Nadat toer 7 af 

is zou je breedte ongeveer 17,8 cm moeten zijn, pas aan indien nodig en ga 

door met het haken van alle toeren wat nodig is voor jouw maat) 

Tr 13-16: herhaal toer 4, hecht af en ga door met de RANDTOEREN voor S/M, 

ga door voor alle andere maten. (*CONTROLEPUNT: Nadat toer 15 af is zou 

je breedte ongeveer 35,6 cm moeten zijn, pas aan indien nodig en ga door met 

het haken van alle toeren wat nodig is voor jouw maat) 

Tr 17-20: herhaal toer 4, hecht af en ga door met de RANDTOEREN voor L/XL, 

ga door voor alle andere maten. (*CONTROLEPUNT: nadat toer 19 af is zou 

je breedte ongeveer 43,2 cm moeten zijn, pas aan indien nodig en ga door met 

het haken van alle toeren wat nodig is voor jouw maat) 

Tr 21-24: herhaal toer 4, hecht af en ga door met de RANDTOEREN voor 

2XL/3XL, ga door voor alle andere maten. (*CONTROLEPUNT: nadat toer 23 

af is zou je breedte ongeveer 45,7 cm moeten zijn, pas aan indien nodig en ga 

door met het haken van alle toeren wat nodig is voor jouw maat) 

Tr 25-28: herhaal toer 4, hecht af en ga door met de RANDTOEREN voor 

4XL/5XL. (*CONTROLEPUNT: nadat toer 27 af is zou je breedte ongeveer 

48,3 cm moeten zijn, pas aan indien nodig en ga door met het haken van alle 

toeren wat nodig is voor jouw maat) 

RANDTOEREN: 

Tr 1: hecht HK aan in 1-lossenruimte op een willekeurige hoek, 3 l (telt als stk) 

(2 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde lossenruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-

lossenruimte tot de volgende hoek is bereikt. *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in de 

volgende hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de volgende hoek is 

bereikt, herhaal van * rondom tot de 1e hoek bereikt is en sluit bovenaan de 

beg 3-lossenruimte met een hv. 



Tr 2: hv op volgende 2 stk en in 1-lossenruimte op de hoek, 3 l (telt als stk) (2 

stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in dezelfde lossenruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte 

tot de volgende hoek is bereikt. *(3 stk, 1 l, 3 stk, 1 l) in de volgende 

hoekruimte, (3 stk, 1 l) in elke 1-lossenruimte tot de volgende hoek is bereikt, 

herhaal van * rondom tot de 1e hoek bereikt is en sluit bovenaan de beg 3-

lossenruimte met een hv. 

Tr 3: herhaal toer 2, hecht af voor alle maten. 

Aantal 3stk-groepjes aan een zijde per maat: 

XXS/XS: 16, S/M: 20, L/XL: 24, 2XL/3XL: 28, 4XL/5XL: 32 

Wees ook bij dit vierkant zeker van je meting (stekenproef). Het *kan* zijn dat 

je een maat haaknaald omlaag moet. Wanneer je dicht bij de goede breedte zit, 

kun je ervoor kiezen alleen de laatste paar toeren een maat haaknaald omlaag 

te gaan om het iets “strakker” te maken. Hier komt waarschijnlijk een beetje 

testen bij kijken :) 

Jeetje, het is je gelukt! Wanneer al je vierkanten klaar zijn en deze goed van 

maat zijn dan pak je je hand, geef je jezelf een schouderklopje…en misschien 

meteen ook een kleine massage! Jippieeee! Neem even afstand en kijk eens 

naar al die mooie kleuren in die stapel! Gewoon prachtig, dat weet ik zeker. Ik 

kan letterlijk niet wachten om al die kleurencombinaties te zien die jullie mede 

creatieve mensen hebben gekozen! 

Stap 2: Eindjes wegwerken & Blokken 

Dit wordt, net als de stekenproef, gezien als een taak waar je niet naar uitkijkt 

bij het haken. Maar laat me je dit vertellen, het valt mee en is zelfs makkelijk! 

Voor mij ligt het verschil tussen een goed gehaakt item en een geweldig 

gehaakt item in het goed afwerken. 



Heb je ooit iets gemaakt en je afgevraagd waarom het niet lijkt op de foto bij 

het patroon? Ik wil wedden dat ‘t het afwerken en blokken is dat het verschil 

maakte! Dus laten we beginnen zodat je het meest professionele en 

onberispelijke afgemaakte kledingstuk kan hebben! 

Eerst MOETEN WE ALLE EINDJES WEGWERKEN. Iedereen heeft verschillende 

methodes en dat is prima. Maar ik zal je vertellen hoe ik het doe en waarom ik 

je aanraad mijn manier voor op zijn minst dit jacket te proberen. 

Weet je nog hoe ik het aantal meters royaal inschatte? Voornamelijk hierom: ik 

vroeg je om minimaal 15 cm bij het aan- en afhechten over te houden. 

WAAROM zul je vragen? Dit is een stuk wat je zult dragen, waarschijnlijk vaak 

(dat hoop ik tenminste!). Je bent een magisch bewegend mens. Je jasje zal 

gedurende de dag uitgerekt, opgefrommeld en opgerekt worden. Wanneer je je 

eindjes niet enorm goed weggewerkt hebt, zal je kledingstuk slijten en er niet 

zo lang als nieuw uit blijven zien als zou kunnen. Je hebt aan het maken veel 

tijd besteed, dus laten we het goed afwerken! 

Met je wolnaald neem je elk draadeindje en naai het BINNENIN de steken heen 

en terug, op en neer, waarbij je ongeveer 3 keer van richting verandert. Ik 

probeer de naald BINNEN de draad van het garen te laten lopen om het nog 

verder vast te maken. Werk door tot je een paar centimeter over hebt. Waar nu 

je garen uit je haakwerk komt, trek je zachtjes aan je draad zodat je haakwerk 

lichtjes opkrult. Knip het af terwijl je het strak houdt. Laat het eindje los en 

strijk je haakwerk glad. VOILA! Het kleine eindje wordt “teruggetrokken” in de 

steken, die zie je nooit meer terug. Herhaal met alle andere draadeindjes  :) 

Nu het blokken: De methode die ik ga beschrijven is veilig voor het MEESTE 

garen omdat het geen machinewas, zeep of warmte bevat. Je zou natuurlijk 

eerst EEN vierkant moeten testen om zeker te weten dat je het gewenste 

resultaat bereikt voor je ze allemaal doet. 



 

Je hebt nodig: 

 ROESTVRIJSTALEN spelden (omdat er water gebruikt wordt zou je, 

wanneer je geen roestvrijstaal gebruikt, met roestplekken op je 

haakwerk kunnen eindigen wanneer ze drogen! Bah!) 

 Iets om je vierkanten op te spelden: foammatten, gevouwen 

handdoeken, een strijkplank met handdoeken onder de hoes of elk vlak 

stuk waar je veilig je vierkanten vochtig op kunt maken en op vast 

kunt spelden 

 Je vierkanten met de draadeindjes goed weggewerkt 

1. Verzamel je vierkanten en ga naar je gootsteen. Kies voor KOUD water 

en maak alle vierkanten door en door nat. Niet bang zijn, het komt 

goed! 

2. Verwijder het teveel aan water van je vierkanten door ALLEEN TE 

KNIJPEN. NIET uitwringen of draaien. Wanneer ze erg nat blijven na 

het knijpen dan plaats je ze op een handdoek en rol je de handdoek 

strak op, met de vierkanten erin, om het teveel aan water te 

verwijderen. 
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3. Gebruik nu je spelden en je blokoppervlak en speld elk vierkant op. Je 

zult het zachtjes glad moeten strijken maar NIET uitrekken. Het doel is 

om mooie rechte randen en strakke hoeken te krijgen. Speld de 

hoeken vast en plaats een paar spelden langs elke rand. Zorg ervoor 

dat je geen pieken of golfjes creëert wanneer je de zijkanten speldt. 

Zacht gladstrijken, vormen en op zijn plek spelden is alles wat je nodig 

hebt. Doe dit voor alle vierkanten. Als je te hard trekt dan kan de  

rekbare eigenschap van je werk ervoor zorgen dat ze te groot 

worden, enkel gladstrijken en vastspelden.  

4. LAAT ze compleet drogen. Wanneer ik ongeduldig ben dan richt ik de 

ventilator op ze. Meestal laat ik ze een nacht met rust. 

5. Verwijder alle spelden en bekijk hoe mooi recht en gelijk ze allemaal 

zijn. Dit maakt een wereld van verschil qua gemak wanneer we ze 

volgende week samenvoegen! 

Stapel je vierkanten netjes en plat op tot volgende week! 

Dat is het! Deel 2 is compleet. Volgende week zullen we beginnen met ons 

jacket samen te gaan voegen! Dat is altijd het leukste deel voor mij! Tot de 

volgende keer..... 

Veel liefde & garen, 

Stephanie 

 

Volg me hier op Facebook! 

Volg me hier op Instagram! 

Volg me hier op Ravelry! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny


Volg me hier op Pinterest! 

Volg me hier op YouTube! 

Volg me hier op Twitter! 

Volg me hier op Etsy! 

Alle liefde en eer gaat naar het Testteam: Nichole Chapel, Jamie Cowley, Janean 

Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber Sarita, & 

Heather Sutton 

De informatie en foto's in deze post zijn het auteursrechtelijk eigendom van 

Crochetverse©2016. Kopieer en plak alsjeblieft niks van de informatie hier 

vermeld, elektronisch, woordelijk, deels of geheel geschreven. Deel in plaats 

daarvan alsjeblieft alleen de DIRECTE LINK naar deze post en bedankt voor het 

delen wanneer je dat doet. Je mag natuurlijk alles wat je van dit patroon met je 

eigen handen maakt verkopen. Arbeid onder contract of massaproductie zijn 

niet toegestaan. Het wordt enorm gewaardeerd wanneer je Crochetverse als de 

ontwerper de eer geeft wanneer je verkoopt. Bedankt voor het respecteren van 

al het harde werk dat gestoken is in patronen, zodat we allemaal creatief mogen 

blijven :)  

http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

