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Tips  Tricks

Introductie
De Rozeta CAL deken is geïnspireerd op de fragile schoonheid van ronde glas in lood ramen (ook wel 
“rosettes” genoemd) en de mystieke schoonheid van het noorderlicht. De combinatie van tapestry 
haken en Scheepjes Our Tribe garen, met zijn subtiele kleurwisselingen, is perfect. De prachtige Our 
Tribe kleurencombinaties kunnen ook gerecreëerd worden met Colour Crafter garen, maar andere 
combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk.

Moeilikeidsgaad
Ook al is dit een patroon voor gevorderden, het is met avontuurlijke beginners in het achterhoofd 
geschreven.  Er staat voldoende uitleg in om je goed op weg te helpen.

Algemene Opmerkingen
De Scheepjes Rozeta CAL bestaat uit 11 delen. Als eerste haken we de mandala volgens de tapestry 
techniek. Daarna haken we er een rand omheen volgens de overlay techniek. Van deze grote cirkel 
maken we dan een achthoek en vervolgens maken we die achthoek vierkant door er vier hoeken aan 
te maken. Er komt ook nog een rechthoekige strook aan de onderkant en als laatste haken we een 
glas in lood rand om de hele deken. 

Benodideden
Kits voor de Rozeta deken zijn verkrijgbaar in twee verschillende garensoorten en in elke soort kun je 
kiezen uit vier verschillende kleurencombinaties. Om de deken te kunnen maken heb je of Our Tribe 
of Colour Crafter garen nodig. 

Gaen
◌ Our Tribe 70% Merino Superwash, 30% Polyamide; 100 gr/420 m
◌ Colour Crafter 100% Premium Acrylic; 100 gr/300 m

Kits
Twilight
Kleur A – Our Tribe 884 Iris Garden  x5 Colour Crafter 2005 Oostende x7
Kleur B – Our Tribe 965 Felted Button x2 Colour Crafter 1081 Gouda  x1
Kleur C –       Colour Crafter 1822 Delfzijl  x2
Kleur D – Our Tribe 966 Miss Neriss   x2 Colour Crafter 1034 Urk  x1
Kleur E –       Colour Crafter 1432 Heerlen  x2
Kleur F – Our Tribe 963 Haak Maar Raak  x2 Colour Crafter 1026 Lelystad  x1
Kleur G –       Colour Crafter 1132 Leek   x1

Dawn
Kleur A – Our Tribe 882 Blue Flower Haze x5 Colour Crafter 1820 Goes  x7
Kleur B – Our Tribe 971 Jellina Creations x2 Colour Crafter 1029 Breda  x1
Kleur C –       Colour Crafter 1828 Zutphen x2
Kleur D – Our Tribe 978 Lilla 2  x2 Colour Crafter 1277 Amstelveen x1
Kleur E –       Colour Crafter 1080 Venlo  x2
Kleur F – Our Tribe 975 Canadutch  x2 Colour Crafter 1302 Dokkum x1
Kleur G –       Colour Crafter 1825 Harlingen x1

Dusk
Kleur A – Our Tribe 977 A Spoonful of Yarn x5 Colour Crafter 1826 Franeker x7
Kleur B – Our Tribe 967 Simy   x2 Colour Crafter 1240 Ommen x1
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Kleur C –       Colour Crafter 2010 Hasselt  x2
Kleur D – Our Tribe 964 New Leaf  x2 Colour Crafter 1188 Rhenen  x1
Kleur E –       Colour Crafter 1710 Ermelo  x2
Kleur F – Our Tribe 983 Motivate  x2 Colour Crafter 1724 Helmond x1
Kleur G –       Colour Crafter 1203 Heerenveen x1

Midnight
Kleur A – Our Tribe 881 Blackberry Black x5 Colour Crafter 1002 Ede  x7
Rest – Our Tribe 880 Silver Birch  x5 Colour Crafter 1218 Zandvoort x6

Haaknaald
 ◌ 3,5 mm voor Our Tribe 
 ◌ 4 mm voor Colour Crafter

Afmetingen
Our Tribe Ongeveer 115 x 145 cm (opgespannen tot 118 x 148 cm)
Colour Crafter Ongeveer 140 x 173 cm (opgespannen tot 145 x 175 cm)

Voordat je aan het proeflapje begint, is het verstandig om precies te weten hoeveel garen je van elke 
kleur hebt. Hierboven staat het aantal bollen per kleur, maar het is ook goed om te weten hoeveel 
elke bol weegt, zodat je zeker weet of je genoeg garen hebt. In elk patroondeel staat precies hoeveel 
garen je van elke kleur nodig hebt voor dat deel. Weeg elke bol (zonder label) voordat je hem 
gaat gebruiken en schrijf op hoeveel je voor elk deel hebt gebruikt. Je kunt hier een eenvoudige 
keukenweegschaal voor gebruiken.

Kleurwisselingen
Het patroon is voor alle kleurencombinaties tegelijk geschreven. Let dus goed op welke kleur je moet 
gebruiken voor de volgende toer of rij, aangezien de kleuren voor de Our Tribe en de Colour Crafter 
versie verschillen.

BELANGRIJK!
Voor de deken met twee kleuren (Midnight - Black & White) – Kleur A wordt gewoon gebruikt voor 
Kleur A en Kleur B wordt gebruikt voor ALLE andere kleurwisselingen.

Video tutorial
 Esther van It’s all in a Nutshell heeft video tutorials gemaakt voor de Rozeta CAL. Je kunt de video’s 
vinden op haar YouTube kanaal:
Rechtshandige video in het Nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=tnSdSeBacSE
Linkshandige video in het Nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=Haj6R-Cg5Mo

Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://www.youtube.com/watch?v=WQGWo_4ykGA
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://www.youtube.com/watch?v=m8Rw12a45Ls

Tapestry Haken en Draadspanning
De Rozeta deken begint met de mandala in het midden gehaakt volgens de tapestry techniek. 
Voordat je een proeflapje met het garen uit de kit gaat maken, is het aan te raden om eerst een 
proeflapje met ander garen te maken. Wanneer je de techniek onder de knie hebt, gebruik dan pas 
het garen uit de kit voor het ‘echte’ proeflapje voor de deken.
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Opmerkingen voor het maken van een proeflapje:
 ◌ Gebruik twee kleuren. 
 ◌ Wissel altijd van kleur wanneer je nog 2 lussen op de naald hebt (om zo de laatste steek in de  

 nieuwe kleur af te maken).
 ◌ Na de kleurwissel neem je de draad achter je werk mee en haak je er met de nieuwe kleur   

 overheen.
 ◌ Elke toer moet met dezelfde kleur gesloten worden als de kleur die je gebruikt hebt aan het   

 begin van de toer; wissel van kleur in de laatste steek van de toer. 
 ◌ 2l aan het begin van een toer telt niet als steek. Dus de eerste steek van een toer wordt in   

 dezelfde steek als de sluitsteek gehaakt.

Als het goed is zijn de goede kant en de achterkant van je proeflapje precies hetzelfde en is het 
garen waar je overheen hebt gehaakt (bijna) niet zichtbaar.

Instructies voor het Proeflapje
Met het Our Tribe garen moet het rondje na 5 toeren een doorsnee hebben van 10 cm (en na 4,5 
toeren met het Colour Crafter garen) – niet opgespannen maar wel een beetje uitgerekt!

Toer 1. Kleur A: maak een magische ring, 2l (telt hier en verder niet als s), 12st in ring, sluit met hv in 
eerste st na 2l – 12 stn.

Toer 2. Ga verder met Kleur A. 2l, 2st in elke s rondom, sluit met hv in eerste st na 2l – 24 stn.

Toer 3. 2l, *Kleur A: 1st, 2st in volg s, 1st; Kleur B: 2st in volg s; herhaal vanaf * nog 5x, sluit met hv in 
eerste st na 2l – 36 stn.

Toer 4. 2l, *Kleur A: 1st, 2st in volg s, 2st; Kleur B: 1st, 2st in volg s; herhaal vanaf * nog 5x, sluit met 
hv in eerste st na 2l – 48 stn.

Toer 5. 2l, *Kleur A: 2st, 2st in volg s, 2st; Kleur B: 2st, 2st in volg s; herhaal vanaf * nog 5x, sluit met 
hv in eerste st na 2l – 60 stn.

BELANGRIJK!
Draadspanning is belangrijk voor dit patroon! Om er zeker van te zijn dat je draadspanning tijdens het 
haken niet verandert, controleer je om de paar toeren of de mandala nog mooi vlak is. In het patroon 
staan voor elk deel de afmetingen vermeld. 

Ter controle: een rij van stokjes (tapestry techniek) heeft een hoogte van ongeveer 1 cm in Our Tribe 
en 1,12 cm in Colour Crafter garen.

Als je draadspanning te strak is, kan de mandala in het volgende deel wanneer je de rand er omheen 
haakt gaan trekken. Als je draadspanning te los is, heb je aan het eind misschien te weinig garen.

Afkortingen
AK Achterkant
Beg Begin
Dst Dubbel stokje
GK Goede kant
Hst Half-stokje
Hv Halve vaste
L Losse
Open Opening(en)
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S/stn Steek/steken
St Stokje
V Vaste
Volg Volgende

Leestekens
* Een sterretje geeft een patroonherhaling aan. Je herhaalt alle instructies vanaf het sterretje het 
aantal keren zoals aangegeven.

Ronde haakjes ( ) geven ook een patroonherhaling aan. Herhaal de instructies tussen ronde haakjes 
het aantal keren zoals aangegeven. Ronde haakjes worden ook gebruikt om een groep steken aan te 
geven die in dezelfde s/open gehaakt moeten worden.

Rechte haakjes [ ] geven een aantal steken aan die allemaal in dezelfde s/open moeten worden 
gehaakt en worden gebruikt wanneer ronde haakjes te verwarrend zouden zijn. 

Speciale Steken
2st smh (2 stokjes samen haken) *garen om de naald, steek naald in aangegeven steek, garen om 
de naald, haal lus op, garen om de naald, haal door 2 lussen; herhaal vanaf * nog 1x, garen om de 
naald, haal door alle 3 lussen op de naald.

3st smh (3 stokjes samen haken) *garen om de naald, steek naald in aangegeven steek, garen om 
de naald, haal lus op, garen om de naald, haal door 2 lussen; herhaal vanaf * nog 2x, garen om de 
naald, haal door alle 4 lussen op de naald.

RdstV (dubbel reliëfstokje voor) 2x garen om de naald, steek naald van voren naar achteren en 
weer naar voren om aangegeven steek, garen om de naald, haal lus op, (garen om de naald, haal 
door 2 lussen) 3x

2RdstV smh (2 dubbele reliëfstokjes voor samen haken) *2x garen om de naald, steek naald 
van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven steek, garen om de naald, haal lus op, 
(garen om de naald, haal door 2 lussen) 2x; herhaal vanaf * nog 1x om dezelfde steek, garen om de 
naald, haal door alle 3 lussen op de naald.

4RdstV smh (4 dubbele reliëfstokjes voor samen haken) *2x garen om de naald, steek naald 
van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven steek, garen om de naald, haal lus op, 
(garen om de naald, haal door 2 lussen) 2x; herhaal vanaf * nog 3x, garen om de naald, haal door alle 
5 lussen op de naald.

4dst smh (4 dubbele stokjes samen haken) *2x garen om de naald, steek naald in volgende steek 
(of opening), garen om de naald, haal lus op, (garen om de naald, haal door 2 lussen) 2x; herhaal 
vanaf * nog 3x, garen om de naald, haal door alle 5 lussen op de naald.

“Aangepaste” 4dst smh (4 dubbele stokjes samen haken) 2x garen om de naald, steek naald 
van voren naar achteren en weer naar voren om aangegeven steek, garen om de naald, haal lus 
op, (garen om de naald, haal door 2 lussen) 2x, *2x garen om de naald, steek naald in het gaatje 
onderaan de steek die je zojuist gehaakt hebt, garen om de naald, haal lus op, (garen om de naald, 
haal door 2 lussen) 2x; herhaal vanaf * nog 2x, garen om de naald, haal door alle 5 lussen op de 
naald.

Pc (popcornsteek) haak 5st in dezelfde steek/opening. Haal naald uit laatste stokje en steek het in 
het eerste stokje van het groepje van 5. Zet lus van laatste stokje weer op de naald en haal het door 
het eerste stokje, sluit met 1 losse (losse telt niet als steek).
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“Aangepaste” pc haak een RdstV om aangegeven steek, haak nog 4dst in het gaatje onderaan 
het eerste RdstV. Haal naald uit laatste stokje en steek het in het eerste Rdstv van het groepje van 5 
steken. Zet lus van laatste stokje weer op de naald en haal het door de eerste steek, sluit met 1 losse 
(losse telt niet als steek).

2v smh (2 vasten samen haken) (steek naald in volgende steek, garen om de naald, haal lus op) 2x, 
garen om de naald, haal door alle 3 lussen op de naald.

V-s (V steek) (1st, 2l, 1st) in dezelfde steek of opening.

Het Opspannen van de Deken
Opspannen houdt in dat je je haakwerk nat maakt om zo de steken beter uit te laten komen, 
kleine oneffenheden weg te werken en om de vorm te corrigeren. Wanneer je je werk opspant 
zal de draadspanning wat meer gelijkelijk verdeeld worden, wat betekent dat de steken er na het 
opspannen beter uit zullen zien.

We adviseren om nat op te spannen. Indien mogelijk, gebruik dan colour catcher doekjes om te 
voorkomen dat de kleuren door gaan lopen.

Laat de deken een paar minuten in water staan. Wring daarna voorzichtig het meeste water er uit. 
Leg de deken tussen twee grote handdoeken en rol op zodat de handdoeken het overtollige water 
absorberen. Leg de deken op opspanmatten waar je spelden in kunt steken (bijv. yogamatten of 
een matras). Leg de deken recht op de opspanmatten en rek hem een klein beetje uit, maar niet 
te veel anders rekken de steken te ver uit. Gebruik roestvrijstalen spelden. Let op dat de mandala 
mooi rond blijft en dat de andere delen er symmetrisch omheen liggen. Je hoeft je deken niet tot de 
aangegeven afmetingen op te spannen als door jouw draadspanning de maat van jouw deken net 
iets anders uitvalt.

Wanneer de deken helemaal droog is, kun je de spelden er uit halen en van je kunstwerk gaan 
genieten. Je kunt het opspannen trouwens ook op je proeflapje oefenen!

Planning
Het patroon is als volgt opgedeeld:

 ◌ Weken 1 – 3 We haken de glas in lood mandala in het midden volgens de tapestry techniek.
 ◌ Weken 4 – 7 We haken een rand om de mandala volgens de overlay techniek.
 ◌ Week 8 We haken vier hoeken om de mandala vierkant te maken.
 ◌ Weken 9 – 10 We haken een rechthoekige strook onderaan het vierkant.
 ◌ Week 11 We haken een glas in lood rand om de hele deken. 


