#2020FiletCAL - September - Apple of My Eye
Ontworpen door Becca Bomgardner
Nederlandse vertaling door Inge Van Hofwegen

Please respect my creative rights! You are welcome to sell finished physical crochet items you make from my patterns
online or locally. You MAY NOT create for sale or free any patterns which use my designs in any way (in whole or parts).
This pattern cannot be resold, rewritten or shared in any way, in whole or in parts, including YouTube tutorials. Thank you!
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Garen & benodigdheden
(In het introduc6ebestand van de CAL staat meer informa6e over de hoeveelheid garen voor elke CAL op6e. Zo
besparen we elke maand inkt en papier.)
Termen & steken
s - steek/steken
l – losse(n)
o - overslaan
st - stokje
v - vaste
hv - halve vaste
herh - herhaling
Numeriek Filet - Een handleiding
(Dit kun je opzoeken in het introduc6ebestand van de CAL. Zo besparen we elke maand inkt en papier.)
Speciale steek - De basisrij
FDC - Founda?on Double Crochet (Basisrij van stokjes)
3l, garen omslaan en insteken in de derde losse vanaf de naald, haal een lus op (3 lussen op de naald).
Omslaan en door 1 lus halen (zo vorm je de basissteek, de steek (losse) waarop je de volgende fdc haakt). Je
hebt nu nog steeds 3 lussen op je naald. Maak nu een stokje af (omslaan, door 2 lussen, omslaan en weer door
2 lussen om het stokje af te maken). Begin de volgende steek door de garen om te slaan en steek de naald in
de ‘v’ van de basissteek, sla om en haal een lus op (zo heb je de losse gemaakt) en maak nu het stokje af zoals
hiervoor. Blijf dit herhalen tot je het gewenste aantal stokjes hebt bereikt.
DE 3 LOSSEN aan het begin van je basisrij tellen als volgt: 1 losse telt als losse en de andere twee lossen zijn
je eerste stokje van rij 1.
Een goede instruc6evideo van FDC door Gleeful Things: hUps://www.youtube.com/watch?v=5t691HnQpBM
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Gekleurde blokken maken in een baan (van kleur wisselen bij herhalingen)
Ik ben voor mijn deken bij elke herhaling van kleur gewisseld om zo gekleurde blokken te maken, zonder dat ik
losse lapjes aan elkaar hoefde te zeUen om een kleurrijke deken te krijgen!
Je doet dit bij de LAATSTE steek van je herhaling (of de laatste steek die je in de huidige kleur wilt).
Hecht een nieuwe kleur aan, of wissel van de ene naar de ander, door het laatste stokje als volgt te maken (we
noemen de kleuren A en B):
1. Met kleur A, garen omslaan, steek je naald in, omslaan en haal een lus door (3 lussen van kleur A op je
naald).
2. Sla kleur A om en haal door twee lussen op de naald (2 lussen van kleur A op je naald).
3. Laat kleur A los en pak kleur B op. Omslaan met B en haal door twee lussen op de naald (1 lus van kleur
B op je naald).
4. Ga nu verder met de volgende herhaling in de nieuwe kleur!
5. Als je de volgende rij terugkomt en weer van kleur moet wisselen, volg je gewoon dezelfde stappen.

2020 Filet CAL September ~ Apple of My Eye ~ © 2020 Becca Bomgardner van Mayhem & Majesty LLC

3 van 11

Apple of My Eye Lapje
(van onder naar boven)

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 s)
Rij 4: 17 , 1 , 3 , 1 , 17
Rij 5: 15 , 5 , 5 , 15
Rij 6: 13 , 15 , 13
Rij 7: 11 , 19 , 11
Rij 8: 10 , 21 , 10
Rij 9: 9 , 23 , 9
Rij 10-14: 8 , 25 , 8
Rij 15: 9 , 23 , 9
Rij 16: 10 , 9 , 1 , 9 , 10
Rij 17: 12 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 1 , 1 , 1 , 12
Rij 18: 21 , 21
Rij 19: 22 , 20
Rij 20-22: Alleen maar st (43 s); 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 van het Apple of My Eye Lapje
(van onder naar boven)

Stokje
1l, 1sto
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2020 Deken - baan van september
Dit patroon is voor één baan van een tweepersoonssprei van ongeveer 137 x 203 cm, als je DK garen gebruikt. Elke
maand voeg je de rijen van het nieuwe ontwerp toe met een totaal van twaalf ontwerpen en 214 rijen. In december
volgen de instructies voor de rand om je deken af te maken. (de appel wordt van boven naar beneden gehaakt)

...vervolg op augustus...

Plaats steekmarkeerders voordat je aan rij 143 begint in steek 39, 78, 117, 156, 195, and 234

Rij 143: alleen maar st.
Rij 144: ( 39 ) x6 daarna 4
Rij 145: 4 ( 16 , 22 ) x6
Rij 146: ( 21 , 17 ) x6 daarna 4
Rij 147: 4 ( 8 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 1 , 1 , 1 , 12 ) x6
Rij 148: ( 10 , 9 , 1 , 9 , 6 ) x6 daarna 4
Rij 149: 4 ( 5 , 23 , 9 ) x6
Rij 150: ( 8 , 25 , 4 ) x6 daarna 4
Rij 151: ( 4 , 25 , 8 ) x6
Rij 152: ( 8 , 25 , 4 ) x6 daarna 4
Rij 153: 4 ( 4 , 25 , 8 ) x6
Rij 154: ( 8 , 25 , 4 ) x6 daarna 4
Rij 155: 4 ( 5 , 23 , 9 ) x6
Rij 156: ( 10 , 21 , 6 ) x6 daarna 4
Rij 157: 4 ( 7 , 19 , 11 ) x6
Rij 158: ( 13 , 15 , 9 ) x6 daarna 4
Rij 159: 4 ( 11 , 5 , 5 , 15 ) x6
Rij 160: ( 17 , 1 , 3 , 1 , 13 ) x6 daarna 4
Rij 161: Alleen maar st (238 s). Als je één kleur gebruikt voor de hele deken, plaats dan een
steekmarker in de laatste steek, zodat je werk niet los raakt. Als je van kleur wilt wisselen, hecht
deze kleur dan nu af.
Deel je voortgang van de CAL met ons op Instagram - #2020filetCAL
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Schema van de baan van september 2020
(van boven naar beneden)

Stokje
1l, 1sto
De herhaling ( ) staat tussen de groene
strepen
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Apple of My Eye Deken
•

Voor dit patroon kun je elk soort garen en elke maat naald gebruiken.

•

De aangegeven hoeveelheid garen zijn voor een deken die uit banen is opgebouwd, gemaakt met DK
garen en een 4mm haaknaald.

•

Dit patroon kan groter of kleiner gemaakt worden in een meervoud van 37 steken en 20 rijen hoog
om een deken te maken in welk formaat je maar wilt.

•

Ik raad je aan om een proeﬂapje te maken (één hele herhaling van het patroon, 37 st x 20 rijen) met
het garen en de haaknaald van jouw keuze. Meet daarna op om uit te rekenen hoeveel herhalingen je
nodig hebt om de deken te maken in het formaat dat jij wilt EN om de benodigde hoeveelheid garen
nauwkeurig te bepalen.

Garen & benodigdheden –
o 78 yards DK garen om EEN ontwerp te maken binnen een baan - dus als je een deken maakt van 4
ontwerpen breed, zoals de aieelding, dan heb je 234 yards nodig per baan.
o 4mm haaknaald
o hoeveelheid garen voor de rand
o steekmarkeerders
o wolnaald
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Apple lapje
Let op: dit lapje is kleiner dan het appel lapje dat voor de
maandelijkse lapjes wordt gebruikt.

Rij 1: FDC 37
Als alterna6ef kun je ook 38 lossen haken, daarna een stokje in de
3e losse vanaf de haaknaald, tot aan het eind. De 2l aan het begin

Apple Baan
Maak een basisrij van stokjes (FDC) in een
meervoud van 37 (of haak een ketting van
37+1 lossen).

tellen als een stokje - 37 steken.

Rij 2: alleen maar stokjes.

Plaats steekmarkeerders tijdens de

Rij 3: 14 , 1 , 3 , 1 , 14

eerste rij in elke 37e steek. Elke keer als

Rij 4: 12 , 5 , 5 , 12
Rij 5: 10 , 15 , 10
Rij 6: 8 , 19 , 8

je bij een markeerder komt, zou je aan het
eind van een herhaling moeten zijn. Zet de

Rij 7: 7 , 21 , 7

markeerder over naar de steek die je net

Rij 8: 6 , 23 , 6

hebt afgerond. Herhaal de rij nu nog een

Rij 9: 5 , 25 , 5

keer. Herhaal dit net zo vaak als het aantal

Rij 10: 5 , 25 , 5

veelvouden van 37 dat je hebt gekozen.

Rij 11: 5 , 25 , 5
Rij 12: 5 , 25 , 5
Rij 13: 5 , 25 , 5
Rij 14: 6 , 23 , 6

Banen met gekleurde blokken: op
pagina 3 staan hier instructies voor.

Rij 15: 7 , 9 , 1 , 9 , 7
Rij 16: 9 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 1 , 1 , 1 , 9
Rij 17: 18 , 18
Rij 18: 17 , 19
Rij 19-20: alleen maar st (37 s)
Maak je lapjes? Hecht je draad dan niet af! Op pagina 11 staan instruc6es voor de rand.
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Schema voor de Apple of My Eye Deken
(Deze wordt van onder naar boven gehaakt - merk ook op dat deze kleiner is dan het "maandelijkse" lapje, maar nog steeds redelijk
vierkant als je er een rand van vasten omheen hebt gemaakt - je hebt 37v langs de onder- en bovenkant en 40v langs de zijkanten,
met 1v in elke hoek.)

Stokje
1l, 1sto
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Rand - deken of lapjes
Toer 1: Hecht de kleur voor de rand linksboven in de hoek van je deken of lapje aan. 1l en ga
vervolgens eerst langs de linker zijkant van je werk naar beneden door 2v te haken rond elk st (of rij).
Maak 2v in de eerste steek langs de onderkant van je werk (markeer de eerste s van deze
meerdering - dit is een hoek). Haak daarna 1v in elke steek tot de laatste losse/FDC, waar je weer 2v
haakt (markeer de tweede s van deze meerdering - dit is een hoek). Ga zo verder tot je het hele werk
rond bent. Zorg ervoor dat je meerdert voor de volgende hoek. Je eindigt met 2v in de laatste
steek, waarvan de tweede je laatste hoek is. Sluit aan met een hv in je eerste v.
Lapjes om aan elkaar te zetten - na toer 1 is je lapje klaar om aan andere lapjes gezet te worden (of
voor een grotere rand voor je ze aan elkaar zet) op de manier die jij wilt.
Deken met banen - Je kunt vanaf hier elke rand toevoegen die je wilt, OF de snelle & eenvoudige
rand hieronder volgen.
Toer 2-4: 3l (tellen als stokje, hier en voor de rest van de rand), *st in volgende s, en elke s rondom,
met (2st, 1l, 2st) in de v van elke hoek. Hv bovenin de 3e van de eerste 3l. 3l, keer.* Herhaal tussen *
drie keer rondom.

Deel je voortgang van de CAL met ons op Instagram - #appleofmyeyeblanket
Vergeet ook niet te delen in onze FB groep!
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