Log Cabin – Les Petits patrons
(Hooked and Locked Cal 2021)
in Interwoven Crochet techniek
Blok 1 tot en met 5

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.
1

De patronen
Blok 1

voor

achter

Zie de foto tutorial op de website om je door de stappen te begeleiden:
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021deel-1a-blok-1/
Rij 0a
Rij 0a
Rij 1a - voor
Rij 1b - voor
Rij 2a - achter
Rij 2b - achter
Rij 3a - voor
Rij 3b - voor
Rij 4a - achter
Rij 4b - achter
Rij 5a - voor

opzet 11 st
opzet 9 st
kleur 2 naar voren, zij st, a 4x, zij st
v 2x, a 1x, v 2x
kleur 2 naar achter, zij st, v 1x, a 2x, v 1x, zij st
*(a 1x, v 1x)* 2x, a 1x
kleur 2 naar voren, zij st, v 1x, a 2x, v 1x, zij st
*(v 1x, a 1x)* 2x, v 1x
kleur 2 naar achter, zij st, v 1x, a 2x, v 1x, zij st
a 2x, v 1x, a 2x (knip het garen nog niet af)
kleur 2 naar achter, zij st, a 4x, zij st

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.
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lage rand in
kleur 2

Maak nu een lage rand om het blok heen. Kijk bij de tutorial op de website hoe je dat
doet.

Blok 2

voor

achter

kleur 2 eerste
rij
Rij 1a - voor
Rij 1b - voor
Rij 2a - achter
Rij 2b - achter
Rij 3a - voor
lage rand in
kleur 2

Plaats het werk met de achterkant boven, het garen van kleur 1 is linksboven. 5 RstA’s
startend aan de achterkant voor kleur 1.
*** kleur 2 naar achter, zij st, a 4x, zij st
a 5x
kleur 2 naar voren, zij st, v 4x, zij st
v 5x (knip het garen af)
kleur 2 naar achter, zij st,a 4x, zij st
Plaats het werk met de voorkant boven. Start aan de rechterkant van dit blok. Haak 2
RhstA’s aan de zijkanten (eerste is een staande RhstA) en 3 RhstA’s aan de bovenkant,
alles met een losse ertussen. Maak vasten en 2 lossen ertussen in de hoeken. Zie de
tutorial. Knip het garen af. Bevestig de garenuiteinden aan de hoeken van de blokken
ernaast vóór het onzichtbaar afwerken. Zie de tutorial.
*** maak RvstA’s na de zij st en eindig met een gewoon stokje als laatste zij st

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.
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Blok 3

voor

achter

kleur 2 eerste
rij

Plaats het werk met de achterkant boven, het garen van kleur 1 is linksboven.
8 RstA’s (5 langs kleur 2A van blok 1, 3 langs kleur 2B van blok 2) startend aan de
achterkant voor kleur 1
Rij 1a - voor
*** kleur 2 naar achter, zij st, a 7x, zij st
Rij 1b - voor
a 8x
Rij 2a - achter
kleur 2 naar voren, zij st, v 7x, zij st
Rij 2b - achter
v 8x
Rij 3a - voor
zij st, a 7x, zij st
lage rand in
Plaats het werk met de voorkant boven. Start aan de rechterkant van dit blok. Haak 2
kleur 2
RhstA’s aan de zijkanten (eerste is een staande RhstA) en6 RhstA’s aan de bovenkant,
alles met een losse ertussen. Maak vasten en 2 lossen ertussen in de hoeken. Zie de
tutorial. Knip het garen af. Bevestig de garen uiteinden aan de hoeken van de blokken
ernaast voor het onzichtbaar afwerken. Zie de tutorial.
*** maak RvstA’s na de zij st en eindig met een gewoon stokje als laatste zij st

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.
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Blok 4

voor

achter

kleur 2 eerste
rij

Plaats het werk met de achterkant boven, het garen van kleur 1 is linksboven.
8 RstA’s (5 langs kleur 2A van blok 1, 3 langs kleur 2C van blok 3) startend aan de
achterkant voor kleur 1
Rij 1a - voor
*** kleur 2 naar achter, zij st, *(a 1x, v 1x)* 3x, a 1x, zij st
Rij 1b - voor
*(a 1x, v 1x)* 4x
Rij 2a - achter
kleur 2 naar voren, zij st, *(a 1x, v 1x)* 3x, a 1x, zij st
Rij 2b - achter
*(v 1x, a 1x)* 4x
Rij 3a - voor
kleur 2 naar achter, zij st, *(a 1x, v 1x)* 3x, a 1x, zij st
Rij 3b - voor
*(a 1x, v 1x)* 4x
Rij 4a - achter
kleur 2 naar voren, zij st, *(a 1x, v 1x)* 3x, a 1x, zij st
Rij 4b - achter
*(v 1x, a 1x)* 4x
Rij 5a - voor
zij st, *(a 1x, v 1x)* 3x, a 1x, zij st
lage rand in
Plaats het werk met de voorkant boven. Start aan de rechterkant van dit blok. Haak 4
kleur 2
RhstA’s aan de zijkanten (eerste is een staande RhstA) en 6 RhstA’s aan de bovenkant,
alles met een losse ertussen. Maak vasten en 2 lossen ertussen in de hoeken. Zie de
tutorial. Knip het garen af. Bevestig de garen uiteinden aan de hoeken van de blokken
ernaast voor het onzichtbaar afwerken. Zie de tutorial.
*** maak RvstA’s na de zij st en eindig met een gewoon stokje als laatste zij st

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.
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Blok 5

voor

achter

kleur 2 eerste
rij

Plaats het werk met de achterkant boven, het garen van kleur 1 is linksboven.
13 RstA’s (3 langs kleur 2B van blok 2, 5 langs kleur 2A van blok 1, 5 langs kleur 2D van
blok 4) startend aan de achterkant voor kleur 1
Rij 1a - voor
*** kleur 2 naar achter, zij st, v 12x, zij st
Rij 1b - voor
*(a 1x, v 1x)* 6x, a 1x
Rij 2a - achter
kleur 2 naar achter, zij st, v 12x, zij st
Rij 2b - achter
*(a 1x, v 1x)* 6x, a 1x
Rij 3a - voor
kleur 2 naar achter, zij st, v 12x, zij st
Rij 3b - voor
*(a 1x, v 1x)* 6x, a 1x
Rij 4a - achter
kleur 2 naar achter, zij st, v 12x, zij st
Rij 4b - achter
*(a 1x, v 1x)* 6x, a 1x
Rij 5a - voor
zij st,v 12x, zij st
lage rand in
Plaats het werk met de voorkant boven. Start aan de rechterkant van dit blok. Haak 4
kleur 2
RhstA’s aan de zijkanten (eerste is een staande RhstA) en 11 RhstA’s aan de bovenkant,
alles met een losse ertussen. Maak vasten en 2 lossen ertussen in de hoeken. Zie de
tutorial. Knip het garen af. Bevestig de garenuiteinden aan de hoeken van de blokken
ernaast voor het onzichtbaar afwerken. Zie de tutorial.
*** maak RvstA’s na de zij st en eindig met een gewoon stokje als laatste zij st

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.
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