
2020 Filet CAL - Introductie 
Ontworpen door Becca Bomgardner van @mayhemandmajesty en mayhemandmajesty.com 

Welkom, wat superleuk dat je meedoet aan dit geweldige filet-haakpatroonfeest van 2020! 

Beginnen bij het begin 
De maandelijkse patronen van de 2020 Filet CAL zullen altijd gratis beschikbaar zijn op Instagram 
en MayhemandMajesty.com, maar dan alleen het het patroon voor het losse lapje. Degenen die 
zich via e-mail hebben aangemeld krijgen een pdf-bestand, waarin ook afzonderlijke aanwijzingen 
staan om de patronen uit te vullen tot een deken en patronen voor de maandelijkse deken. 
Bedankt voor het aanmelden! 

Als je je in januari bij ons voegt, heb ik wat leuks voor je in petto. Dan krijg je namelijk 12 pdf-
bestanden met de patronen voor de filetdekens per e-mail. Als je in februari erbij komt, of later, 
kun je elke maand het patroon voor het lapje gratis vinden op Instagram en 
mayhemandmajesty.com. Je kunt ook op mayhemandmajesty.com de speciale kortingscode 
RAINBOWROCKS gebruiken om de CAL patronen in pdf-formaat voor de helft van de prijs te 
kopen. Alle pdf-bestanden bevatten de 3 verschillende CAL patronen en 3 bijbehorende 
schema’s. Sommige maanden bevat het pdf-bestand een aanvullend project/patroon. 

De geweldige gastvrouwen 
Ik vind het fantastisch om jullie voor te stellen aan een geweldig team haaksters van over de hele 
wereld die mij helpen deze CAL te organiseren. Deze gastvrouwen zetten voorbeelden van hun 
lapjes en dekens op hun Instagram en in onze facebook groep voor deze CAL – en misschien 
hebben ze zelfs nog andere leuke ideetjes op basis van deze ontwerpen! 

Debby van @debbyshaaksels 
Emma van @stitchedupbyemma 
Hannah van @andintothetrees 
Kim van @musingsofamentalbutterfly 
Laura van @goslingandplumb 
Pauline van @makingpolly 
Sarah van @clandestinelyours 
Seona van @honouringmecrochet 
Becca van @mayhemandmajesty 

Deel je CAL creaties met ons #2020monthlyfiletCAL 
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https://mayhemandmajesty.com/product-category/2020-filet-cal/


3 CAL Opties 
Je kunt ervoor kiezen gewoon één van onderstaande mogelijkheden te maken, of als je erg 

ambitieus bent ga je voor alle drie! Je kunt je ook gezellig aansluiten bij de 2020 Monthly Filet 

CAL facebookgroep voor meer tips, hulp en inspiratie voor andere projecten. 

Een “bol garen” verwijst altijd naar een bol van 100 gram. Als je een merk gebruikt dat 
grotere bollen verkoopt, heb je minder bollen nodig. 

Lapje van de maand 
Deze optie is de snelste en je hoeft er maar weinig tijd voor vrij te maken. Je maakt elke maand 

één lapje die je uiteindelijk allemaal aan elkaar zet. Qua formaat heb je dan een babydekentje. 

Garen & benodigdheden – DK / lichtgewichtgaren (± 23 x 20 cm) 

6 bollen DK garen voor de lapjes 

2 bollen DK garen voor het aan elkaar zetten en de rand  

4,5mm haaknaald 

steekmarkeerders 

wolnaald 

Garen & benodigdheden – Aran / medium garen (± 28 x 23 cm) 

9 bollen Aran garen voor de lapjes 

4 bollen Aran garen voor het aan elkaar zetten en de rand 

5,5mm haaknaald (of de aangegeven haaknaald voor de gekozen garen) 

steekmarkeerders 

wolnaald 
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2020 Deken – Baan per maand 
Met deze optie maak je uiteindelijk een tweepersoonssprei (ongeveer 137 x 203cm met 

lichtgewicht garen). Dit is een groter project, maar je hoeft maar 14 tot 18 rijen te haken per 

maand. 

Garen & benodigdheden 

14 bollen DK garen 

4,5mm haaknaald 

steekmarkeerders 

wolnaald 

Deken per maand 
Maak elke maand een deken met een nieuw thema, in een formaat naar keuze. Dit is een GROTE 

uitdaging, maar je dekens zouden geweldig gedoneerd kunnen worden aan plaatselijke 

liefdadigheidsinstellingen! 

Garen & benodigdheden 

5-6 bollen DK garen (per maand) 

(hoeveelheden kunnen variëren afhankelijk van de gewenste formaat; elke maand wordt het 

formaat aangegeven voor een baby-/peuterdeken) 

4,5mm haaknaald 

4mm haaknaald voor de rand 

steekmarkeerders 

wolnaald 
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Numeriek Filet - Een handleiding 

Het numerieke filetpatroon is misschien anders dan andere filetpatronen die je hebt gezien. 
Je gebruikt het als volgt. Lees zorgvuldig door en lees later nog eens terug als dat nodig is! 

Hieronder een paar voorbeelden van hoe een rij van numeriek filet eruit kan zien: 

(6, 1, 1, 5, 10) x3  of 5 ( , 6, 1, 1, 5) x3 daarna 3, 5  of 8, (5, 6, 4, 4 , ) x4 , 7, 8 

• Elk nummer is een hoeveelheid stokjes. 

• Elke komma staat voor een herhaling van “1 losse, 1 steek overslaan” (1l,1sto). 

• Haakjes ( ) markeren een deel dat herhaald moet worden en de “x3” geeft dan aan hoe 

vaak. 

• Zowel binnen als buiten de haakjes betekenen de cijfers en komma’s hetzelfde. 

• Ik gebruik “daarna” na een herhaling als je geen 1l,1sto moet doen om een hokje te maken. Zo 

wordt verwarring voorkomen met het cijfer dat het aantal herhalingen aangeeft. 

• Komma’s kunnen aan het begin of het eind van een herhaalfragment staan! Kijk goed. 

• Je moet NOOIT een “1l,1sto” hokje maken tenzij je een komma ziet! Als er geen komma 

staat, maak je ook geen hokje – zelfs na delen of herhalingen. Heel vaak haak je een aantal 

stokjes en ga je vervolgens verder met meer stokjes van het volgende deel of de volgende 

herhaling ZONDER een hokje ertussen! 

• “2l, keer” wordt altijd verwacht aan het eind van een toer, en die telt altijd als het eerste 
stokje van de volgende toer. Let op dat je je tweede stokje in de juiste steek maakt (in het op 

een na laatste stokje van de toer eronder). 

• Als een toer begint met “1, “ moet je 3 lossen haken voor het eerste stokje plus de “1l,1sto”. 

Je kunt eventueel steekmarkeerders gebruiken om de 1l en het stokje te markeren. Ga daarna 

gewoon verder met de toer zoals gebruikelijk. Dit zal zelden gebeuren, omdat ik meestal graag 

eerst minimaal 4 stokjes heb aan beide zijden van een deken. 

• Om het tellen te vereenvoudigen, geef ik aan het begin van het patroon aan waar je 

steekmarkeerders kunt plaatsen om aan te geven welke stukken wel en niet herhaald zullen 

worden. 

• Mijn patronen worden uitvoerig getest door een team, bestaande uit haaksters die veel 

ervaring hebben met numerieke filetpatronen alsook haaksters die er onbekend mee zijn – om 

ervoor te zorgen dat alles begrijpelijk is en er goed uitziet. Als je toch vast komt te zitten, vraag 
dan gerust om hulp- becca@mayhemandmajesty.com
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