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Oefenblok 

Hooked and Locked Cal 2021 

Love Hope Joy 

in Interwoven Crochet techniek 

 

 

Introductie 
Dit is het oefenblok voor de Hooked and Locked CAL 2021. Het dient als een oefenblok 

voor het aanleren van de techniek, maar ook als een proeflapje voor het controleren 

van je stekenverhouding. 

Video’s en tutorials 
Ik heb voor dit blok ook een video-tutorial gemaakt waarin ik je snel de techniek laat 

zien: kijk op YouTube in deze afspeellijst: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYw6e6w4C30uKXiGT9_-XBavXnYDNVnwn. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYw6e6w4C30uKXiGT9_-XBavXnYDNVnwn
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Als je meer informatie over de techniek wilt zien, ga dan naar de website voor 

fototutorials en meer video’s. Ga naar 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-

crochet/interwoven-of-locking-crochet-beginners-tutorials/ voor de super beginners 

tutorials en naar https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-

cal/hooked-and-locked-cal-het-proeflapje/ voor het proeflapje van de Hooked and 

Locked CAL van 2018. 

Gebruikt garen en haaknaalden 
Voor de 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 voor dit proeflapje Barneveld (1005, wit) als kleur 2 gebruikt (de achtergrond). 

Voor kleur 1 heb ik gebruikt:  Zwolle (1082, paarsachtig), Texel (1019, lichtblauw), Eelde 

(1422, aqua) en Almelo (1316, lichtgroen). 

Leiden (1020, lichtgeel) is niet voor het proeflapje gebruikt. 

Je kunt ook andere kleuren kiezen. Kijk voor alle informatie daarover op 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-

kleuren-kiezen-verbruik-en-haaksymbolen/. Daar vindt je ook een schema met het 

verbruik per kleur, zowel voor de deken als dit proeflapje. 

 

 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-crochet/interwoven-of-locking-crochet-beginners-tutorials/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-crochet/interwoven-of-locking-crochet-beginners-tutorials/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal/hooked-and-locked-cal-het-proeflapje/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal/hooked-and-locked-cal-het-proeflapje/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-kleuren-kiezen-verbruik-en-haaksymbolen/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-kleuren-kiezen-verbruik-en-haaksymbolen/
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Ik heb haaknaald 4.5 mm gebruikt. 

De afmeting van het blok is ongeveer 30 cm breed en 24,5 cm hoog, zonder rand. 

Hoe de tekeningen en het geschreven patroon te lezen 
Ik heb een tekening van de voorkant en een tekening van de achterkant van het 

patroon toegevoegd. Volg de tutorial op mijn website of op YouTube als je hier vanaf 

wilt werken.  

Je kunt ook de geschreven instructies volgen en de patroontekeningen gebruiken ter 

controle. 

Ieder hokje in het patroon is opgebouwd uit 2 stokjes en een losse die de ‘opening’ in 

het hokje maakt. In de geschreven instructies gebruikt ik geen ‘stokje’ of ‘losse’, omdat 

dat gewoon conform de techniek is. Volg alsjeblieft de tutorials waar ik dat duidelijk 

maak. Ik geef alleen aanwijzingen waar de stokjes moeten worden gemaakt: aan de 

zijkant, aan de voorkant van de andere kleur of aan de achterkant van de andere 

kleur. 

Een a-rij wordt gemaakt met kleur 1, een b-rij wordt gemaakt met kleur 2. 

Elke rij bestaat uit een a-rij en een b-rij. 

A-rijen 
Een a-rij wordt gehaakt met kleur 1. 

Heel belangrijk: elke a-rij start met waar je het garen van kleur 2 moet leggen, naar 

voren of naar achteren. Als je dat niet goed doet, kan je de eerste steek van de b-rij 

niet aan de correcte kant van het werk maken. 

Elke a-rij start en eindigt met een ‘zij st’. Dit is een stokje, maar het is slechts aan de 

zijkant van het werk, dus niet voor of achter kleur 2.  

B-rijen 
Een b-rij wordt gehaakt met kleur 2. Een b-rij is altijd 1 hokje smaller dan een a-rij. 

0-rijen 
De opzet rijen maak je met lossen.  

Het aantal steken is zonder het aantal steken voor de keerlossen (als je die gebruikt om 

het eerste stokje te maken) van de volgende rij! Zie de video voor deze deken. 
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Afkortingen 
• zij st: zijsteek zoals uitgelegd bij de a-rijen 

• v: voor. v 1x betekent 1 stokje maken aan de voorkant van het werk, v 3x 

betekent 3 stokjes maken aan de voorkant van het werk (natuurlijke met lossen 

ertussen!) 

• a: achter. a 1x betekent 1 stokje maken aan de achterkant van het werk, a 3x 

betekent 3 stokjes maken aan de achterkant van het werk (natuurlijke met lossen 

ertussen!) 

• RhstA: reliëf half stokje achterlangs 

• RstA: reliëf stokje achterlangs 

• RvstA: reliëf verlengd stokje achterlangs 

 

Voorbeeld van een a-rij 
Instructie: kleur 2 naar voren, zij st, a 1x,  v 2x, a 1x, v 6x, a 1x, v 7x, a 1x, v 2x, a 1x, v 7x, a 

1x, v 6x, a 1x, v 2x, a 1x, zij st 

Uitleg:  

• Breng de draad van kleur 2 naar voren.  

• zij st: doe het eerste stokje (3 lossen) 

• maak een losse  

• a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk 

• maak een losse 

• v 2x: 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

• maak een losse 

• a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk 

• enzovoort  

• a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk 

• maak een losse 

• zij st: doe het laatste stokje 

Voorbeeld van een b-rij 
Een b-rij werkt op dezelfde manier, behalve dat het garen al aan de goede kant moet 

liggen om het eerste stokje te maken. 

Instructie: a 1x, v 3x, a 7x, v 8x, a 3x, v 8x, a 7x, v 4x 
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Uitleg:  

• a 1x: doe het eerste stokje (3 lossen) 

• maak een losse 

• v 3x: 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

• maak een losse 

• a 7x: als v 3x, maar deze keer de stokjes aan de achterkant van het werk maken 

met elke keer een losse ertussen 

• enzovoort 
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Het patroon 

 
voor 

 

Rij 0a Paars: opzet 55 st  

Rij 0a Wit: opzet 53 st 

Rij 1a - voor Paars: kleur 2 naar voren, zij st, a 26x, zij st 

Rij 1b - voor Wit **(v 3x, *(a 1x, v 1x)* 2x, a 1x)** 3x, v 3x 
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Rij 2a - achter Paars: kleur 2 naar achter, zij st, *(v 2x, a 4x, v 1x, a 1x)* 3x, v 2x, zij st 

Rij 2b - achter Wit: *(a 7x, v 1x)* 3x, a 3x 

Rij 3a - voor Paars: kleur 2 naar voren, zij st, a 2x, *(v 5x, a 3x)* 3x, zij st 

Rij 3b - voor Wit: *(v 5x, a 1x, v 1x, a 1x)* 3x, v 3x 

Rij 4a - achter Paars: kleur 2 naar achter, zij st, v 26x, zij st (switch naar blauw) 

Rij 4b - achter Wit: a 27x 

Rij 5a - voor Blauw: kleur 2 naar voren, zij st, a 26x, zij st 

Rij 5b - voor Wit: v 1x, a 1x, v 4x, a 3x, v 3x, a 1x, v 1x, a 3x, *(v 1x, a 1x)* 2x, v 3x, a 2x, v 1x 

Rij 6a - achter Blauw: kleur 2 naar achter, zij st, a 2x, v 3x, a 5x, v 2x, a 3x, *(v 2x, a 1x)* 3x, v 1x, a 1x, zij 
st 

Rij 6b - achter Wit: a 2x, v 1x, a 8x, v 1x, a 7x, v 2x, a 3x, v 2x, a 1x 

Rij 7a - voor Blauw: kleur 2 naar voren, zij st, a 7x, v 2x, a 2x, v 10x, a 5x, zij st 

Rij 7b - voor Wit: v 1x, a 2x, v 4x, a 1x, v 2x, a 2x, v 7x, a 1x, v 4x, a 2x, v 1x 

Rij 8a - achter Blauw: kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 1x, *(a 1x, v 2x)* 2x, a 6x, v 2x, a 2x, v 1x, a 1x, v 
3x, a 1x, v 1x, a 1x, zij st 

Rij 8b - achter Wit: a 1x, v 2x, a 4x, v 1x, a 7x, v 1x, a 3x, v 1x, a 4x, v 2x, a 1x 

Rij 9a - voor Blauw: kleur 2 naar voren, zij st, a 7x, v 14x, a 5x, zij st 

Rij 9b - voor Wit: v 2x, a 1x, v 3x, a 2x, *(v 3x, a 1x)* 2x, v 8x, a 2x, v 1x 

Rij 10a - achter Blauw: kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 1x, a 1x, v 2x, a 5x, *(v 2x, a 2x)* 2x, v 2x, a 1x, v 
3x, a 2x, zij st 

Rij 10b - achter Wit: a 1x, v 1x, a 4x, *(v 1x, a 1x)* 2x, *(v 3x, a 1x)* 2x, v 3x, a 3x, v 2x, a 1x 

Rij 11a - voor Blauw: kleur 2 naar voren, zij st, a 26x, zij st (switch naar groen) 

Rij 11b - voor Wit: v 27x 

Rij 12a - achter Groen: kleur 2 naar achter, zij st, v 26x, zij st 

Rij 12b - achter Wit: a 27x 

Rij 13a - voor Groen: kleur 2 naar voren, zij st, a 26x, zij st 

Rij 13b - voor Wit: v 1x, a 1x, v 4x, a 3x, v 2x, a 1x, v 2x, a 3x, v 1x, a 3x, v 3x, a 2x, v 1x 

Rij 14a - achter Groen: kleur 2 naar achter, zij st, a 2x, v 3x, a 1x, v 2x, a 2x, v 2x, a 1x, v 1x, a 2x, v 1x, *(a 
1x, v 2x)* 2x, a 1x, v 1x, a 1x, zij st 

Rij 14b - achter Wit: a 2x, v 1x, a 4x, v 2x, *(a 2x, v 1x)* 2x, a 1x, v 1x, a 2x, v 2x, a 3x, v 2x, a 1x 

Rij 15a - voor Groen: kleur 2 naar voren, zij st, a 7x, v 3x, a 2x, v 5x, a 2x, v 2x, a 5x, zij st 

Rij 15b - voor Wit: v 1x, a 2x, v 4x, a 1x, v 3x, a 1x, v 12x, a 2x, v 1x 

Rij 16a - achter Groen: kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 1x, a 1x, v 2x, a 2x, v 2x, a 9x, v 1x, a 1x, v 3x, a 
1x, v 1x, a 1x, zij st 

Rij 16b - achter Wit: a 1x, v 2x, a 16x, v 1x, a 4x, v 2x, a 1x 

Rij 17a - voor Groen: kleur 2 naar voren, zij st, a 7x, v 10x, a 2x, v 2x, a 5x, zij st 

Rij 17b - voor Wit: v 2x, a 1x, v 3x, a 2x, v 7x, a 1x, v 8x, a 2x, v 1x 
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Rij 18a - achter Groen: kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 1x, a 1x, v 2x, a 2x, v 2x, a 1x, v 2x, a 6x, v 2x, a 
1x, v 3x, a 2x, zij st 

Rij 18b - achter Wit: a 1x, v 1x, a 4x, v 1x, a 3x, v 3x, *(a 1x, v 1x)* 2x, a 1x, v 3x, a 3x, v 2x, a 1x 

Rij 19a - voor Groen: kleur 2 naar voren, zij st, a 26x, zij st (switch naar aqua) 

Rij 19b - voor Wit: v 27x 

Rij 20a - achter Aqua: kleur 2 naar achter, zij st, v 26x, zij st 

Rij 20b - achter Wit: a 3x, *(v 1x, a 1x)* 2x, v 1x, a 3x, *(v 1x, a 1x)* 2x, v 1x, a 3x, *(v 1x, a 1x)* 2x, v 1x, a 
3x 

Rij 21a - voor Aqua: kleur 2 naar voren, zij st, a 2x, v 1x, a 1x, v 4x, a 2x, v 1x, a 1x, v 4x, a 2x, v 1x, a 1x, 
v 4x, a 2x, zij st 

Rij 21b - voor Wit: v 3x, *(a 1x, v 7x)* 3x 

Rij 22a - achter Aqua: kleur 2 naar achter, zij st, *(v 3x, a 5x)* 3x, v 2x, zij st 

Rij 22b - achter Wit: a 3x, v 1x, a 1x, v 1x, a 5x, v 1x, a 1x, v 1x, a 5x, v 1x, a 1x, v 1x, a 5x 

Rij 23a - voor Aqua: kleur 2 naar achter, zij st,a 26x, zij st 
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Achter 

De rand 
De rand wordt gemaakt met Reliëf stokjes achterlangs langs elke zijde. In de hoeken 

maak je halve stokjes in de lossenopening met daartussen 2 of 3 lossen, afhankelijk van 

wat je zlef het mooist vindt. Ik toon in deze video hoe je de rand maakt: 

https://youtu.be/ZVr4LC0rEV8. 

 

https://youtu.be/ZVr4LC0rEV8

