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Oefenblok 

Hooked and Locked Cal 2022 

in Interwoven Crochet techniek 

(Solid Squares variatie) 
 

 

 

Introductie 
Dit is het oefenblok voor de Hooked and Locked CAL 2022. Het dient als een oefenblok 

voor het aanleren van de techniek, maar ook voor het controleren van je 

stekenverhouding. 
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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=PLYw6e6w4C30sdTNUdhBFXGG8I1P3eAalL. 

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.  

Daarna kan je het proeflapje van de Hooked and Locked CAL van 2021 proberen 

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

het-proeflapje/) of het proeflapje van de Hooked and Locked CAL van 2018 ( 

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

cal-het-proeflapje/). 

Gebruikt garen en haaknaalden 

  

Ik heb voor dit proeflapje Knokke (2012, blauw) als 

kleur 1 gebruikt. Voor kleur 2 heb ik Texel (1019, 

lichtblauw) gebruikt. 

 

Ik heb haaknaald 4.5 mm gebruikt. 

 

De afmeting van het blok is ongeveer 20 cm breed 

en 18 cm hoog, zonder rand. Inclusief rand is het 21 

cm breed en 19 cm hoog. 

Ik heb ongeveer 39 meter van kleur 1 verbruikt (ongeveer 13 gram) en 36 meter 

(ongeveer 12 gram) van kleur 2. Voor de rand in kleur 2 heb ik 8,5 m gebruikt en 8,8 m 

voor de rand in kleur 1. Als je meer hebt verbruikt, neem dan een kleinere haaknaald (of 

koop meer garen     ). 

Foto’s en de rand 
Aan het eind van dit document staan foto’s van het eindresultaat en instructies voor de 

rand.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYw6e6w4C30sdTNUdhBFXGG8I1P3eAalL
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-2021/hal-cal-2021-het-proeflapje/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-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/hooked-and-locked-cal-het-proeflapje/
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Het patroon 

 
voor 

 

Rij 0a opzet 37 st 

Rij 0b opzet 35 st 

Rij 1a - voor kleur 2 naar achter, zij st, *(a 1x, v 1x)* 8x, a 1x, zij st 

Rij 1b - voor a 18x 

Rij 2a - achter kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 10x, 3a 1x, v 3x, a 1x, zij st 
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Rij 2b - achter a 1x, 5a 1x, v 1x, 11a 1x, v 3x, 5a 1x, a 1x 

Rij 3a - voor kleur 2 naar achter, zij st, v 1x, a 2x, 7v 1x, a 5x, 3v 1x, a 2x, v 1x, zij st 

Rij 3b - voor a 1x, 5v 1x, a 3x, v 3x, 3v 1x, a 3x, 3v 1x, a 1x 

Rij 4a - achter kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 1x, 7a 1x, v 2x, a 1x, v 2x, 3a 1x, v 3x, a 1x, zij st 

Rij 4b - achter a 1x, 3a 1x, v 3x, a 2x, v 2x, a 2x, v 1x, 3a 2x, a 1x 

Rij 5a - voor kleur 2 naar achter, zij st, v 1x, a 1x, v 1x, a 4x, 5v 1x, a 2x, 3v 1x, a 2x, v 1x, zij st 

Rij 5b - voor a 1x, v 1x, a 2x, 3v 1x, v 1x, a 4x, v 2x, a 1x, 5v 1x, a 1x 

Rij 6a - achter kleur 2 naar achter, zij st, a 1x, v 5x, 3a 1x, v 1x, 3a 1x, v 3x, a 1x, v 1x, a 1x, zij st 

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

Rij 7a - voor kleur 2 naar achter, zij st, v 1x, a 4x, 3v 1x, a 1x, v 1x, a 1x, 3v 1x, a 4x, v 1x, zij st 

Rij 7b - voor a 1x, v 4x, *(a 2x, v 1x)* 2x, a 2x, v 4x, a 1x 

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

Rij 8b - achter a 2x, v 1x, a 1x, v 2x, a 1x, v 1x, a 2x, v 1x, a 1x, v 2x, a 1x, v 1x, a 2x 

Rij 9a - voor kleur 2 naar voren, zij st, v 2x, a 1x, 3v 1x, a 1x, v 1x, a 3x, v 1x, a 1x, 3v 1x, a 1x, v 2x, zij 
st 

Rij 9b - voor v 2x, 3v 1x, a 1x, v 1x, a 1x, v 4x, a 1x, v 1x, a 1x, 3v 1x, v 2x 

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

Rij 10b - achter *(v 1x, a 1x)* 2x, v 1x, a 7x, v 1x, a 2x, v 1x, a 1x, v 1x 

Rij 11a - voor kleur 2 naar voren, zij st, v 1x, a 1x, v 2x, 3v 1x, a 5x, v 1x, 3v 1x, v 1x, a 1x, v 1x, zij st 

Rij 11b - voor v 4x, a 10x, v 4x 

Rij 12a - achter kleur 2 naar voren, zij st, a 1x, *(v 3x, 5a 1x)* 2x, v 3x, a 1x, zij st 

Rij 12b - achter v 2x, a 1x, 3a 1x, v 3x, a 2x, v 3x, 3a 1x, a 1x, v 2x 

Rij 13a - voor kleur 2 naar voren, zij st, v 2x, a 3x, 5v 1x, a 1x, 5v 1x, a 3x, v 2x, zij st 

Rij 13b - voor v 2x, a 1x, v 1x, 3v 1x, a 6x, 3v 1x, v 1x, a 1x, v 2x 

Rij 14a - achter kleur 2 naar voren, zij st, a 1x, v 1x, a 1x, v 11x, a 1x, v 1x, a 1x, zij st 

Rij 14b - achter v 1x, a 2x, v 1x, a 1x, 7a 2x, a 1x, v 1x, a 2x, v 1x 

Rij 15a - voor kleur 2 naar voren, zij st, v 2x, a 1x, v 1x, a 9x, v 1x, a 1x, v 2x, zij st 

Rij 15b - voor v 2x, a 1x, v 1x, a 1x, v 3x, a 2x, v 3x, a 1x, v 1x, a 1x, v 2x 

Rij 16a - achter kleur 2 naar voren, zij st, a 1x, v 3x, a 1x, v 2x, 5a 1x, v 2x, a 1x, v 3x, a 1x, zij st 

Rij 16b - achter v 18x 

Rij 17a - voor zij st, *(a 1x, v 1x)* 8x, a 1x, zij st 
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Achter 

De rand 
De rand wordt gemaakt met Reliëf stokjes achterlangs langs elke zijde aan de 

achterkant van de rand (werk aan de voorkant van het lapje). In de hoeken maak je 

gewone stokjes in de lossenopening met daartussen 2 of 3 lossen, afhankelijk van wat je 

zelf het mooist vindt. Je kunt naar wens 1 of 2 randen maken. De eerste rand doe je in 

kleur 2(!), de tweede rand doe je in kleur 1. Ik vind het het mooist als je beide randen 

rond de deken haakt, dit geeft een mooi zacht afgerond randje. Ik toon in deze video 

hoe je de rand maakt: https://youtu.be/GHz19RqHISE. 
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Het blok aan de voorkant 

zonder rand 

 

 

Het blok aan de achterkant 

zonder rand 
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Het blok aan de achterkant met 

rand 

 

Detail van de rand aan de 

bovenkant 

 

 

 

 


