#2020FiletCAL - April - April Showers
Ontworpen door Becca Bomgardner
Nederlandse vertaling door Inge van Dam

We hebben er alles aan gedaan om fouten in de patronen te voorkomen. Maar ik ben een mens en moeder
van zes kinderen (tussen de 2 en 12 jaar). Ik zou WILLEN dat haken mijn fulltime baan was, maar ik ben nog
niet op dat punt in mijn leven aangekomen. Met dat gezegd, als je WEL een fout vindt, laat het me dan even
weten.
Als je vast komt te zitten, sta ik samen met de andere gastvrouwen klaar om te helpen, op Instagram en in de
Facebook groep.

Respecteer alsjeblieft mijn creatieve rechten! Alle fysieke producten die je op basis van mijn patronen maakt, mag je gerust verkopen,
zowel online als plaatselijk. Je MAG GEEN patronen maken - gratis of om te verkopen - waarin mijn ontwerpen op enigerlei wijze zijn
verwerkt (deels of in het geheel). Dit patroon mag niet worden doorverkocht, herschreven of op welke manier ook worden gedeeld, in het
geheel of gedeeltelijk, waaronder instructievideo's op Youtube. Bedankt!
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Garen & benodigdheden
In het introductiebestand van de CAL staat meer informatie over de hoeveelheid garen voor elke
CAL optie. Zo besparen we elke maand inkt en papier.
Termen & steken
s/stk - steek/steken
l – losse(n)
o - overslaan
st - stokje
v - vaste
hv - halve vaste
herh - herhaal
Speciale steken
FDC - Foundation Double Crochet (Basisrij van stokjes)
Een goede instructie (in het Engels) van Gleeful Things: https://www.youtube.com/watch?
v=5t691HnQpBM
Numeriek Filet - Een handleiding
Dit kun je opzoeken in het introductiebestand van de CAL. Zo besparen we elke maand inkt en
papier.

LET OP: Alle patronen van de 2020 CAL worden van BOVEN naar beneden gehaakt. Voor het gehele ontwerp wilde ik
januari bovenaan hebben. Om te voorkomen dat ik niet alle patronen anders hoefde uit te schrijven, worden alle 3 de
versies van boven naar beneden gehaakt - anders dan gewoonlijk bij filetpatronen. Dit maakt niet uit voor het
eindresultaat, maar ik wilde je attenderen op het verschil, omdat de plaatjes op z’n kop zullen staan terwijl je eraan
werkt. :-)
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April Showers lapje
Rij 1: FDC 43
Als alternatief kun je ook 44 lossen haken, daarna een stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald, tot aan het eind. De 2l
aan het begin tellen als een stokje - 43 steken.

Rij 2-3: alleen maar st (43 stk)
Rij 4: 15 , (1 , ) x6 daarna 15
Rij 5: 13 , 15 , 13
Rij 6: 11 , 19 , 11
Rij 7: 10 , 21 , 10
Rij 8: 9 , 23 , 9
Rij 9: 9 , 23 , 9
Rij 10: 10 , (1 , ) x11 daarna 10
Rij 11-16 (6 rijen): 21 , 21
Rij 17: 21 , 3 , 17
Rij 18: 17 , 3 , 21
Rij 19: 22 , 1 , 18
Rij 20-22: alleen maar st (43 stk); hecht niet af!
Rij 23/Toer 1: 1l en draai (niet keren) om langs de linkerkant van het lapje te werken. *Haak 2v
rondom elk stokje langs de zijkant (44v). Draai om langs de onderste rij te werken. 2v in de eerste
steek (eerste v is de hoek – markeer deze), 20v, 2v in de volgende s, 20v, 2v in de laatste steek
(laatste v is de hoek – markeer deze)* Herhaal tussen de ** , dan een hv in de eerste v en hecht af.

Deel je voortgang van de CAL met ons op Instagram - #2020filetCAL
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Schema voor het lapje van April Showers

Stokje
1l, 1sto
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2020 Deken - baan van april
Dit patroon is het begin van een sprei voor een
tweepersoonsbed van ongeveer 137 x 203 cm, als
je DK garen gebruikt. Elke maand voeg je de rijen
van het nieuwe patroon toe, met een totaal van 12
verschillende patronen en 214 rijen. In december
volgen de instructies voor de rand om je deken af
te maken.

...vervolg op maartPlaats steekmarkeerders voordat je aan rij 55 begint
in steek 5, 34, 63, 92, 121, 150, 179, 208, en 237

Rij 55: alleen maar st.
Rij 56: 1 ( 10 , (1 , ) x6 , 6 ) x8 daarna 5
Rij 57: 5 ( 4 , 15 , 8 ) x8 daarna 1
Rij 58: 1 ( 6 , 19 , 2 ) x8 daarna 5
Rij 59: 5 ( 1 , 21 , 5 ) x8 daarna 1
Rij 60: 1 ( 4 , 23 , ) x8 daarna 5
Rij 61: 5 ( , 23 , 4 ) x8 daarna 1
Rij 62: 1 ( 5 , (1 , ) x11 daarna 1 ) x8 daarna 5
Rij 63: 5 ( 12 , 16 ) x8 daarna 1
Rij 64: 1 ( 16 , 12 ) x8 daarna 5

Deel je voortgang van de CAL met

Rij 65: 5 ( 12 , 16 ) x8 daarna 1

ons op Instagram

Rij 66: 1 ( 16 , 12 ) x8 daarna 5

#2020filetCAL

Rij 67: 5 ( 12 , 16 ) x8 daarna 1
Rij 68: 1 ( 16 , 12 ) x8 daarna 5
Rij 69: 5 ( 12 , 3 , 12 ) x8 daarna 1
Rij 70: 1 ( 12 , 3 , 12 ) x8 daarna 5
Rij 71: 5 ( 13 , 1 , 13 ) x8 daarna 1
Rij 72: alleen maar st (238 sts). Als je één kleur gebruikt voor de hele deken, plaats dan een
steekmarkeerder in de laatste steek, zodat je werk niet los raakt. Als je van kleur wilt wisselen, hecht
deze kleur dan nu af.
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Schema voor de baan van april 2020

Stokje
1l, 1sto
De herhaling ( ) staat tussen de groene
strepen
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April Showers Deken
Als je DK garen gebruikt en de onderstaande herhalingen aanhoudt, heb je aan het eind een deken
van ongeveer 101 x 127 cm, afhankelijk van je draadspanning. Deze deken kan groter of kleiner
gemaakt worden in een meervoud van 29+4 stk en 18 rijen hoog.

Benodigde garen
• 7 kleuren DK garen in regenboogkleuren - ongeveer 100g of 295m per kleur
• Wit DK garen - ongeveer 3 bollen van 100g of 885m
De deken wordt van BOVEN NAAR BENEDEN gehaakt - dus als je het voorbeeld volgt, begin
dan met roze/rood.

Plaats steekmarkeerders tijdens elke rij 1 in de volgende steken: 4, 33, 62, 91, en 120
Rij 1: FDC 149; bij herhalingen gewoon 149 st.
Als alternatief, haak 150 lossen, daarna een stokje in de 3e l vanaf de haaknaald, tot aan het eind. De 2l aan het begin
tellen als een stokje - 149 steken.

Rij 2: ( 10 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 6 ) x5 daarna 4
Rij 3: 4 ( 4 , 15 , 8 ) x5
Rij 4: ( 6 , 19 , 2 ) x5 daarna 4
Rij 5: 4 ( 1 , 21 , 5 ) x5
Rij 6: ( 4 , 23 , ) x5 daarna 4
Rij 7: 4 ( , 23 , 4 ) x5
Rij 8: ( 5 , (1 , ) x11 daarna 1 ) x5 daarna 4
Rij 9: 4 ( 12 , 16 ) x5
Rij 10: ( 16 , 12 ) x5 daarna 4
Rij 11: 4 ( 12 , 16 ) x5
Rij 12: ( 16 , 12 ) x5 daarna 4
Rij 13: 4 ( 12 , 16 ) x5
Rij 14: ( 16 , 12 ) x5 daarna 4
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Rij 15: 4 ( 12 , 3 , 12 ) x5
Rij 16: ( 12 , 3 , 12 ) x5 daarna 4
Rij 17: 4 ( 13 , 1 , 13 ) x5
Rij 18: alleen maar st (149 stk)
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Bobbelbaan Haal de steekmarkeerders weg, die heb je niet nodig voor deze baan.

Bobbelsteek (gelijk aan 2 stk) - *omslaan, insteken en haal een lus naar voren, omslaan en door
twee lussen op de naald halen* herhaal tussen * nog 4 keer - je hebt nu 6 lussen op je naald.
Omslaan en door alle 6 de lussen op je naald halen. V in de volgende steek.
Je bobbel "plopt" naar buiten aan de andere kant. Dit wordt de voorkant van je deken. Zorg ervoor
dat je elke volgende baan begint met de vorige bobbels naar je toe. Zo komen alle bobbelbanen de
juiste kant op en staan ook alle paraplu's in dezelfde richting.
Rij 1: Hecht het witte garen aan, alleen maar v (149 stk), dan 1l en keer om.
*Rij 2: V in de eerste s, daarna alleen maar bobbelsteken. 1l en keer om.
Rij 3: Alleen maar v (149 stk)
*Rij 4: V in de eerste 2 stk, daarna bobbelsteken tot er 1 s over is, v in deze laatste s. 1l en keer om.
Rij 5: Alleen maar v (149 stk)
*Rij 6: V in de eerste s, daarna alleen maar bobbelsteken. 1l en keer om.
Rij 7: Alleen maar v (149 stk)

*Is je werk een EVEN aantal steken breed?
Bobbelsteken hebben een oneven aantal steken nodig om goed uit te komen. Als je het formaat van
je deken hebt aangepast, heb je misschien een even aantal steken. Als je een EVEN aantal steken
hebt, volg dan de instructies hieronder voor de rijen hierboven die met een sterretje zijn
gemarkeerd.
Rij 2 & 6: V in de eerste 2 stk, daarna alleen maar bobbelsteken. 1l en keer om.
Rij 4: V in de eerste 3 stk, daarna bobbelsteken tot er 1 s over is, v in deze laatste s. 1l en keer om.

Herhaal de banen met de paraplu's en daarna de bobbels nog 5 keer, en daarna alleen nog een
baan met paraplu's. Je hebt dan 7 banen met paraplu's met bobbelbanen ertussen.
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Schema voor de deken van April Showers

Stokje
1l, 1sto
De herhaling ( ) staat tussen de groene
strepen
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Rand voor de deken van April Showers
Toer 1 (met wit): Hecht het witte garen aan bij de hoek links bovenaan en ga langs de rand van je
deken naar beneden door 2v te haken rond elk st (of elke rij) (slechts EEN v aan de uiteinden van de
rijen in een bobbelbaan - er zitten dus maar 5v langs de bobbelbanen). Daarna 2v in de eerste steek
langs de onderkant van de deken (in de onderkant van je FDC of losse), en vervolgens v in elke
steek over de breedte tot de laatste losse/FDC waar je weer 2v haakt (deze meerderingen aan het
eind zijn de hoeken). Ga zo verder tot je de hele deken rond bent. Sluit aan met een hv in je eerste
v.
Je bent nu klaar om elke rand te maken die je maar wilt, of je kunt de eenvoudige stokjesrand
toevoegen die hieronder staat beschreven.
Toer 2: 3l (telt als st), st in volgende steek en alle steken rondom, met (2st, 1l, 2st) in de hoeken.
Toer 3: v rondom, met 3v in de hoeken.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Tag je dekens met #aprilshowersblanket
Deel je voortgang van de CAL met ons op Instagram - #2020filetCAL
Vergeet ook niet te delen in onze FB groep!
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
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