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Garenverbruik Hooked and Locked Cal 2021 -

Log Cabin 
 

Voor deze deken heb ik Scheepjes Colour Crafter garen gebruikt in 6 kleuren. 5 

Verschillende kleuren voor de voorgrond en 1 kleur voor de achtergrond.  

 

Ik heb Barneveld (1005, wit) als kleur 1 gebruikt (de achtergrond). Voor kleur 2 heb ik 

gebruikt:  Zwolle (1082, paarsachtig), Texel (1019, lichtblauw), Eelde (1422, aqua), 

Almelo (1316, lichtgroen) en Leiden (1020, lichtgeel). 

Ik heb haaknaald 4.5 mm gebruikt. 

Hoe dit overzicht te gebruiken: links staan de bloknummers. Daarnaast zie je de kleur 2 

die ik heb gebruikt voor het blok, vervolgens hoeveel gram ik heb gebruikt voor kleur 1, 

en daarna hoeveel gram ik heb gebruikt voor kleur 2. Helemaal onderaan zie je de 

totalen per kleur. Hieruit kun je afleiden hoeveel bollen je nodig hebt.  

Je kunt dit overzicht gebruiken en aanpassen, niet alleen voor je eigen kleuren, maar 

ook voor een verschillend aantal kleuren. En als je een berg garen hebt met veel resten 

Colour Crafter van andere projecten, en een super kleurrijke deken wilt maken, dan kun 

je zien hoeveel je per blok nodig hebt. Ik heb ook een leeg schema toegevoegd dat je 

zelf kunt invullen. 

Voor het proeflapje is het wit kleur 2, maar vul daar gewoon je verbruik in. 
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Voorbehoud: ik heb dit gewogen met mijn keukenweegschaal, en deze getallen zijn 

niet getest door anderen. Ik heb het na het haken van de deken wel nagerekend of 

mijn metingen klopten.  

Je kunt een goed gevoel krijgen over hoeveel garen je zelf gebruikt door dit overzicht in 

te vullen terwijl je de blokken haakt. Als je de voorkeur geeft aan een ander Scheepjes 

garen (Softfun, Stone Washed of River Washed zouden ook zeer geschikt zijn!), dan kun 

je hiermee bepalen hoeveel garen je nodig hebt voor een hele deken. 

 

Blok # Mijn kleuren (kleur 2) kleur 1 paars-

achtig 

Licht-

blauw 

aqua licht-

groen 

licht-

geel 

1 Zwolle 1082, paarsachtig 1 1     

2 Texel 1019, lichtblauw 1  1    

3 Eelde 1422, aqua 1   1   

4 Almelo 1316, lichtgroen 2    2  

5 Leiden,1020, lichtgeel 3     3 

6 paarsachtig 2 2     

7 lichtblauw 3  5    

8 aqua 4   4   

9 lichtgroen 6    7  

10 lichtgeel 5     5 

11 paarsachtig 8 9     

12 lichtblauw 8  9    

13 aqua 12   14   

14 lichtgroen 8    9  

15 lichtgeel 14     15 



 
 

 

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn 

expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle 

foto’s zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftsteacher aka De Handwerkjuf. 

Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige 

schade veroorzaakt door fouten in het patroon.                        3                                                                                   

Blok # Mijn kleuren (kleur 2) kleur 1 paars-

achtig 

Licht-

blauw 

aqua licht-

groen 

licht-

geel 

16 paarsachtig 14 16     

17 lichtblauw 22  22    

18 aqua 17   18   

19 lichtgroen 24    25  

20 lichtgeel 25     26 

21 paarsachtig 30 32     

22 lichtblauw 23  24    

23 aqua 34   36   

24 lichtgroen 34    39  

25 lichtgeel 45     46 

26 paarsachtig 39 41     

27 lichtblauw 48  51    

28 aqua 55   55   

29 lichtgroen 62    72  

30 lichtgeel 49     53 

31 paarsachtig 68 72     

32 lichtblauw 67  71    

33 aqua 84   85   

34 lichtgroen 75    87  

rand lichtgeel 20     20 

Proeflapje 
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Blok # Mijn kleuren (kleur 2) kleur 1 paars-

achtig 

Licht-

blauw 

aqua licht-

groen 

licht-

geel 

 wit 18 + 6 

voor 

rand 

     

 paarsachtig  6     

 lichtblauw   7    

 aqua    5   

 lichtgroen     8  

totaal 937 179 190 218 249 168 

# bollen nodig 10 2 2 *** 3 3 2 

*** Je zou kunnen overwegen om een extra bol te nemen. Het kan krap worden, want 

je hebt maar 10 gram over 

 

Blok # kleur 2 kleur 1      
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Blok # kleur 2 kleur 1      

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        



 
 

 

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn 

expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle 

foto’s zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftsteacher aka De Handwerkjuf. 

Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige 

schade veroorzaakt door fouten in het patroon.                        6                                                                                   

Blok # kleur 2 kleur 1      

33        

34        

rand        

Proeflapje 

 wit       

 paarsachtig       

 lichtblauw       

 aqua       

 lichtgroen       

totaal       

# bollen nodig       

 


