Nostalgia 2018

Allerhande
Voordat we met de Nostalgia 2018 Crochet
ALong beginnen willen wij je er eerst op wijzen
dat wij 2 haaksters zijn die met veel plezier,
puur uit hobby en geheel gratis, dit patroon voor
jullie hebben samengesteld.
Wij hebben ons uiterste best gedaan er een leuk
en gevarieerd patroon van te maken, met een
nostalgisch tintje!
De naam Nostalgia is ontleend aan het feit dat
we hebben teruggepakt naar hoe het haken (voor
ons) ooit is begonnen. Wie kent ze niet, die oude
boekjes met haakpatronen die onze moeders,
tantes en oma’s hadden. Met die patronen zijn
heel wat huizen “versierd” met tafelkleden,
gordijnen en beddenspreien, gehaakt met het nog steeds populaire Durablekatoen in wit of ecru.
Ook bij ons thuis lag er het één en ander aan gehaakt materiaal in huis.
Vandaag de dag zijn deze boekjes weer heel populair en is het een kunst
geworden die oude boekjes te bemachtigen. Inmiddels is er in samenwerking met
Durable een nieuw boekje uitgebracht met enkele van deze nostalgische
patronen, maar dan in een moderner jasje. Alle haakwerken in dat boekje zijn
door ons gehaakt en zo kwamen we op het idee een deken/sprei te gaan haken
waarin we terugpakken naar de oude filet-haakpatronen en het aloude Durablekatoen.
We gaan dus een deken/sprei haken in de filet-haaktechniek, dat veelal bestaat
uit open en dichte hokjes, die zo samen een patroon vormen.
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We willen je verzoeken dit pdf-bestand aandachtig door te lezen.
Het kan misschien veel duidelijkheid geven en op voorhand al veel antwoorden
geven op mogelijke vragen die opkomen tijdens deze Nostalgia 2018 Crochet
ALong.
Hoe werkt het?
Deze Nostalgia 2018 Crochet ALong bestaat uit 30 delen. Elke week, op vrijdag,
komt er een nieuw stukje van het patroon online. Op het eind van de rit, wat best
even duurt want het is een grote lap die we gaan haken, heb je dus een mooie
sprei, met een knipoog naar het verleden.
We starten op 26 januari 2018.
Materialen
Wij haakten deze sprei met 1 maat haaknaald. De
witte sprei is gehaakt met haaknaald 2 mm en de
ecru sprei met haaknaald 2.5 mm. Afhankelijk van
je hand van haken kies je de haaknaald waar jij je
het beste bij voelt.
Wij haakten met Durable breikatoen no. 8 (100
gram/300 meter). Wij gebruikten 20 bollen.
Ook deze keer zijn er weer pakketten beschikbaar
met daarin het aantal bollen dat wij hebben
gebruikt. Je kunt de pakketten vanaf nu
voororderen bij de (online) winkels.
De pakketten worden in de 2e week van januari
2018 uitgeleverd.
Onze Nostalgia-spreien zijn ca. 155 cm x 205 cm geworden. Afhankelijk van je
hand van haken kan het (iets) kleiner (als je vaster haakt) of groter uitvallen (als
je losser haakt).

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Haakplein en uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik.
Kopiëren, delen, aanpassen of overnemen (ook stukjes) van de beschrijving zonder toestemming is niet toegestaan.
Haakplein is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn
gratis te downloaden op het blog van Jolanda: http://scrapselsvanjolanda.blogspot.nl/, http://www.haakplein.com/en op
de Facebookgroep “Haakplein”.

Algemene info
Allereerst is GOED lezen heel belangrijk!
Goed lezen scheelt de helft aan de fouten die gemaakt worden.
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Lees eerst de beschrijving goed door, lees en haak dan tegelijkertijd stap voor
stap wat je moet doen. Laat eventueel, als je daar de mogelijkheid voor hebt, de
tekst voorlezen door iemand anders. Voor de duidelijkheid, want sommigen
vinden dat prettiger, hebben wij diagrammen toegevoegd.
Wanneer je deze Nostalgie 2018 Crochet ALong gaat haken, gaan wij ervan uit
dat je weet hoe je lossen, vasten, stokjes en dubbele stokjes haakt en dat je
weet hoe je moet keren.
Deze deken bestaat uit patronen, die in banen worden gehaakt, waarna de banen
dmv een tussenrand weer aan elkaar worden gehaakt. Anders dan met granny
squares of vierkanten heb je hier dus niet allemaal losse lapjes maar hebben we
uiteindelijk 6 banen. Dat scheelt een stuk met
aan elkaar haken ;).
Elke baan bestaat uit 8 patronen, gescheiden
door een tussenstukje. Deze patronen (9 in
totaal) zullen telkens terugkomen, alleen in een
andere volgorde. Zo haak je elke week iets
anders. Tussentijds haken we ook al banen aan
elkaar zodat dat niet tot het laatst bewaard
blijft. Ervaring leert dat dit, volgens velen, niet
echt het leukste werkje is.
Uiteraard komt er uiteindelijk rond de sprei ook
een mooie rand.
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Omdat we met 1 kleur garen werken hebben we
maar weinig draadjes weg te werken. Wij werken
de draadjes weg met een grote (maas)naald en
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“weven” de draad tussen de steken door, ook een
stukje terug zodat het draadje niet de kans
krijgt om toch los te komen. Het aanhechten van
een nieuwe bol deden wij met de magic join. HIER
zie je hoe we die maken.
In bijna alle toeren staan patroondelen die
moeten worden herhaald. Dit wordt aangegeven
met bijv. een *. (Herhaal vanaf * tot het eind van
de toer). Soms moet je even goed lezen van waar
tot waar je iets moet herhalen en wat je daarna
nog moet haken op de resterende steken.
We keren het werk na elke toer. We haken dus zowel aan de goede als aan de
verkeerde kant. Voor het gemak hebben we de toernummers die aan de goede
kant beginnen aangegeven met rood.
Elke toer begint met keerlossen (1, 2 of 3, afhankelijk van de steek van die
toer). De laatste steek van een toer maak je in de keerlossen van de vorige toer.
Wij geven deze keerlossen niet aan in de tekst en in de tekeningen.
Iedereen heeft een eigen manier van keren.
Tot slot
Heb je een bepaalde vraag over een deel van het patroon?
Elke week komt er, op de Facebookgroep “Haakplein” , een apart vragenbericht
voor dat patroondeel. Lees eerst eens door de evt. reacties in het vragenbericht
van dat deel, soms kun je daar al een antwoord vinden.
Kom je er dan nog niet uit, dan kun je altijd zelf je vraag/probleem stellen.
Samen elkaar helpen hoort ook bij een Crochet ALong.
We wensen je veel plezier met de Nostalgia 2018 Crochet ALong!
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