The After Effect
The After Effect is een prachtig kussen,
ontworpen door Therese Eghult voor
SistersInStitch.
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GeÃ¯nspireerd door de Butterfly Effect CAL

te

2019 hebben we een bijpassend kussen

rs

gemaakt, waarvoor je het garen dat je mogelijk
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van de CAL hebt overgehouden kunt gebruiken.
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Het patroon van The After Effect zal op onze

h

homepage www.SistersInStitch.com worden
gepubliceerd als een gratis mini-CAL.

Verdeeld in 3 delen, duurt de mini-CAL
evenzoveel weken; beginnend op 9 mei en
eindigend op 23 mei 2019. Als de mini-CAL is
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afgelopen zal het patroon op de site
beschikbaar blijven, dus als je nu niet kunt
meedoen kun je het kussen altijd later nog
haken.
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We willen ervoor zorgen dat je plezier beleeft

te

aan het haken van het kussen en we zullen ons
best doen eventuele vragen zo snel mogelijk te
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beantwoorden. De gemakkelijkste manier om
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contact met ons op te nemen is via het

St

officiÃ«le CAL forum. In het onwaarschijnlijke
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geval dat er fouten in het patroon zitten, zullen

h

we deze zo snel mogelijk herstellen, waarna we
het patroon zullen updaten en je op de hoogte
zullen brengen.

Gebruik voor social media de volgende
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hashtags, zodat wij en anderen je prachtige
After Effect kussen kunnen vinden:
#TheAfterEffectPillow en #SistersInStitchCAL
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Aanwijzingen bij het patroon
Lees het patroon alsvolgt:

*

Herhalingen voor de hele toer. Zoek dit

teken om te bepalen waar je je toer

start
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en eindigt.

Korte herhalingen. Herhaal zo vaak als
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[]

genoemd staat.

Steken die tussen haakjes staan moeten
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Steken worden van elkaar gescheiden
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dezelfde steek.

St

allemaal gehaakt worden in

door een komma.

Voorbeeld 1
In het patroon staat: v, 2 v, v,
4

Je haakt: v in de 1e steek, 2 v in de 2e steek, v in
de 3e steek

Voorbeeld 2
In het patroon staat: v, [2 stk, stk] x 2, dstk
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Je haakt: v in de 1e steek, 2 stk in de 2e steek,
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stk in de 3e steek, 2 stk in de 4e steek, stk in de
5e steek, dstk in de 6e steek
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Voorbeeld 3

In het patroon staat: v, (v, stk, 2 l, stk, v), v
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Je haakt: v in de 1e steek, alles tussen () in de 2e

h

steek, v in de 3e steek

Beginnen - hierbij wat uitleg en wat tips en
trucs, voel je vrij om er mee te doen wat je wil;
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zie ze als suggesties.

Ik kies ervoor iedere toer te beginnen met
een staande steek. Als je dat liever doet, kun je
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er natuurlijk ook voor kiezen met beginlossen
te beginnen:
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Beginnen met een v = 1 l
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Beginnen met een hstk = 1 l
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Beginnen met een stk = 2 l
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Benodigdheden
Dit patroon werd oorspronkelijk gemaakt in
kleurpalet BE Future met Yarn and Colors
Must-haves. Voel je echter vrij om andere
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kleuren of een andere kleurvolgorde te kiezen,
alnaargelang hoeveel garen je hebt

te

overgehouden van iedere kleur.

A â€“ White (001)
C â€“ Orchid (052)
D â€“ Soft Grey (095)
E â€“ Larimar (062)
F â€“ Denim (061)
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B â€“ Purple Bordeux (050)
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Kleuroverzicht:
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nodig.
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Je hebt minder dan een bolletje per kleur

G â€“ Violet (053)
Haaknaald: 3.5 mm (of de haaknaald die
passend bij het door jou gekozen garen)
Vulkussen: 40x40 cm (het patroon kan
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gemakkelijk aangepast worden aan andere
kussenmaten)
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