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DE HOOKED AND LOCKED 

CROCHET ALONG 
1 OPZET EN RAND 

INFORMATIE 

Dit patroon is onderdeel van de Hooked and Locked Crochet Along, of de HAL CAL in het kort. 

Alle informatie kan je vinden op mijn website: https://www.dehandwerkjuf.nl/. Je vindt daar stap 

voor stap tutorials met veel foto’s hoe je interwoven crochet (mozaïek haakwerk) doet, en hoe je 

onderstaande patroontekeningen en het geschreven patroon moet lezen.  

Dit deel van het patroon is alleen gedurende de CAL gratis aanwezig. Je kunt de begeleidende 

instructievideo’s op mij YouTube kanaal vinden: https://www.youtube.com/c/DeHandwerkjuf. 

 

  

https://www.dehandwerkjuf.nl/
https://www.dehandwerkjuf.nl/
https://www.youtube.com/c/DeHandwerkjuf
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PATROONTEKENINGEN 

 

 
Voorkant rechts 

 
Voorkant links 

  

https://www.dehandwerkjuf.nl/
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Achterkant rechts 

 
Achterkant links 
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PATROON BESCHRIJVING 

RIJ 0 

Volg de instructies op de website over hoe je de opzet maakt. 

Kleur 1 rij 0a: 

Zet 241 steken op voor de basis. Markeer steek 20, 40, enz, 200, 220 en 239. Gebruik deze als je 

checkpoints zoals in de instructies wordt getoond. Dit maakt 120 hokjes. 

Kleur 2 rij 0b: 

Zet 239 steken op voor de basis. Markeer steek 10, 20, 30, 40, enz, 200, 210, 220 en 237. Gebruik 

deze als je checkpoints zoals in de instructies wordt getoond. Dit maakt 119 hokjes. 

RIJ 1 

rij 1a - voor:  

 kleur 2 naar voren  

 zij st 1 

 *(achter, voor)* 60x 2-121 

  

rij 1b - voor:  

 *(voor, achter)* 60x 1-120 

 

RIJ 2 

rij 2a - achter:  

 kleur 2 naar achter  

 zij st 1 

 *(achter, voor)* 60x 2-121 

 

rij 2b - voor:  

 *(achter, voor)* 60x 1-120 

 

RIJ 3 

rij 3a - voor:  

 kleur 2 naar voren  

 zij st 1 

 *(achter, voor)* 60x 2-121 

 

rij 3b - voor:  

 *(voor, achter)* 60x 1-120 

 

  

https://www.dehandwerkjuf.nl/
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RIJ 4 

rij 4a - achter:  

 kleur 2 naar achter  

 zij st 1 

 *(achter, voor)* 60x 2-121 

 

rij 4b - achter:  

 *(achter, voor)* 2x 1-4 

 voor 112 x 5-116 

 *(achter, voor)* 2x 117-120 

 

RIJ 5 

 

rij 5a - voor:  

 kleur 2 naar voren  

 zij st 1 

 *(achter, voor)* 2x 2-5 

 voor 112x 6-117 

 *(achter, voor)* 2x 118-121 

 

rij 5b - voor:  

 *(voor, achter)* 2x 1-4 

 achter 112x 5-116 

 *(voor, achter)* 2x 117-120 
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