Homey Comfort Crochet Along
Haak vanaf 8 februari 2018 15 weken mee en maak zo een prachtige Homey Comfort deken. We
hebben twee formaten in twee kleurstijlen; de keus is dus aan jou! Aan het eind van de CAL heb je
een echte blikvanger, met een veelzijdigheid aan kleur en een diversiteit aan steken. Het ziet er
ingewikkeld uit, maar we haken deel voor deel, dat maakt het project overzichtelijk en haalbaar.
Basiskennis van haken is handig (dat je weet wat lossen en vasten zijn en dat je niet schrikt van
dubbele stokjes). Neem ook de tijd om het patroon te lezen en om de instructievideo’s nauwlettend
te volgen op youtube.com/aandehaak. Dat maakt de CAL tot een succes. Er komt een flink aantal
technieken aan bod, zoals de wafelsteek, popcorns van vasten, een mandensteek en nog veel meer.
Maak met de Homey Comfort CAL van Aan de Haak kennis met de veelzijdigheid van haken en
ontdek hoeveel rust en voldoening haken je geeft. Ook in Aan de Haak 14 besteden we aandacht aan
de CAL. Uiteindelijk groeit het kleed daar uit tot een echt woonkussen. Heel veel plezier!



Handig en leuk: het kant en klare garenpakket bestel je op www.hobbyou.nl/homeycomfort.
Blijf op de hoogte en ontvang de instructievideo’s via de nieuwsbrief
www.aandehaak.nl/homeycomfort.

Durable garen
De deken is gemaakt van het fijne zachte garen Durable Cosy en Durable Cosy Fine en is leverbaar in
twee kleurstellingen: Indigo Meets Rose en Curry Up.
Het Durable Cosy garenpakket bevat 34 bollen en een uniek leren label. Het garenpakket kost
€117,99. De afmeting van de Durable Cosy deken is 90 bij 180 cm.
Durable Cosy Fine is de dunnere variant van Durable Cosy. Door voor Durable Cosy Fine te kiezen
wordt de deken kleiner (en iets dunner) dan de oorspronkelijke deken die gehaakt is met Durable
Cosy. De afmeting van de kleine variant is 65 bij 120 cm. Het garenpakket bevat 24 bollen Durable
Cosy Fine en een uniek leren label. Het pakket kost €69,99. De garenpakketten zijn verkrijgbaar via
onze webshop Hobbyou.nl.

Start Aan de Haak Homey Comfort CAL
De Homey Comfort CAL start op donderdag 8 februari en duurt 15 weken. Iedere donderdagavond
delen we een deel van het patroon via een nieuwsbrief in de mailbox. Het uitgeschreven patroon
wordt ondersteund door een video die ook in de nieuwsbrief staat.
De Homey Comfort CAL is online te volgen via de nieuwsbrief en de website. Ook beschrijven we in
Aan de Haak 14 een extra item voor de CAL als bonus.

Planning
Week 1 – 8 februari
Week 2 – 15 februari
Week 3 – 22 februari
Week 4 – 1 maart
Week 5 – 8 maart
Week 6 – 15 maart
Week 7 – 22 maart
Week 8 – 29 maart
Week 9 – 5 april
Week 10 – 12 april
Week 11 – 19 april
Week 12 – 25 april (i.v.m. Koningsdag)
Week 13 – 3 mei
Week 14 – 9 mei (i.v.m. Hemelvaart)
Week 15 – 17 mei

Deel 1
Toer 1 t/m 8
Toer 9 t/m 24
Toer 25 t/m 37
Toer 38 t/m 45
Toer 46 t/m 60
Toer 61 t/m 81
Toer 82 t/m 105
Deel 2
Toer 106 t/m 119
Toer 120 t/m 129
Toer 130 t/m 136
Toer 137 t/m 150
Toer 151 t/m 165
Toer 166 t/m 193
Toer 194 t/m 216
Rand haken

Tips & tricks
Voor het maken van de CAL met Durable Cosy garen zijn de Tulip Etimo haaknaalden gebruikt in de
maten 5.0 mm, 5.5 mm en 6.0 mm. Voor de CAL met Durable Cosy Fine garen zijn de haaknaalden
gebruikt in de maten 3.5 mm, 4.0 mm en 4.5 mm. Wat jouw voorkeur ook is, kies een haaknaald die
fijn in de hand ligt en soepel haakt.
Het is van belang dat je ervaart hoe de verschillende diktes het resultaat beïnvloeden. Daarvoor is de
V-steek uitermate geschikt. Als je die op een te grote haaknaald haakt, gaat hij ‘waaieren’. Aangezien
we met verschillende steken en naalddiktes werken, lopen de randen niet in één rechte lijn. Daarom
is het belangrijk dat we de deken blokken, het liefst voordat je de rand eraan haakt. Blokken doe je
door je werk op te spannen. Je kunt ervoor kiezen om voor het blokken de deken nat te maken of
hem te besprenkelen als hij opgespannen is.
Laat je niet intimideren door hoe ingewikkeld de CAL eruit ziet. Iedere week leggen we de
betreffende steken stap-voor-stap uit. Er is voldoende ondersteuning om het ook voor jou tot een
succes te maken. Het belangrijkste is dat je tevreden bent met wat je doet. Ben je dat niet of ontdek
je ergens een foutje, herstel dat dan. Als dat betekent dat je het haakwerk uit moet halen, doe dat
dan. Het zou zonde zijn als je bij het eindresultaat alleen dat ene foutje blijft zien.

