Mochila Cal 2020
Ronde versie
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Een nieuwe cal
Ik heb gezegd dat ik nooit meer een cal zou maken, maar het is zo leuk om mee te
doen met een cal, toch? Daarom heb ik besloten er toch weer één te maken.
Een cal maken en de mensen helpen die meedoen aan de cal is veel werk. Bij de
vorige cal (in 2017-2018), hadden de beheerders 3 maanden lang weinig tijd over
om zelf te haken. Daarom zeiden we dat we het nooit meer zouden doen. Maar, zeg
nooit nooit.
Deze keer heb ik ruim de tijd genomen, zodat ik niet hoef te stressen om alles op tijd
af te hebben. In juni ben ik al begonnen met ontwerpen. Ik heb de ronde bodem
gehaakt en een kleine versie van de ovale bodem, om te kijken hoe de verspringing
het beste verstopt kan worden. Daarna was het tijd om hulp te vragen.
Ik heb Nelda DC Magsalansan gevraagd om de ronde versie te haken en Ann
Holland om de ovale versie van de cal te haken.
Voor het ontwerpen van de macrame band heb ik Franz Amina Vergara gevraagd en
ik heb Angelique Jansen-Maijen gevraagd om een tutorial te maken voor de ply split
band.
Gelukkig zeiden ze allemaal ja.
Toen Angelique het patroon van de cal zag kon ze niet wachten, dus starte ze met
de ovale versie van de cal.
Kan je je voorstellen hoe ongelofelijk moeilijk het is om dit alles zo lang geheim te
houden?
De cal komt op mijn website te staan marionverloop.com en in 2 Facebook groepen.
De cal is geschreven in twee verschillende talen.
De Nederlandse versie komt uiteraard op deze groep en de Engelse versie komt op
de groep ‘Mochila bags, crochet’.
De meeste van ons zijn verslaafd aan het maken van een Mochila en willen bij zo
veel mogelijk Mochila groepen lid worden. De groep ‘Mochila bags, crochet’ is een
internationale groep en hier wordt alleen Engels gesproken.
(Als je een verzoek indient om lid te worden, vergeet dan niet de vragen te
beantwoorden.)
Als je nog nooit een Mochila hebt gemaakt, kan je je voorbereiden door het techniek
bestand te lezen en de videos te kijken (beide te vinden bij de bestanden)
Na het lezen van bovenstaande heb je waarschijnlijk één grote vraag:
WANNEER START DE CAL?
De cal zal starten op vrijdag, 7 Februari 2020.
De lijst met materialen is op vrijdag, 3 Januari 2020 op de groep geplaatst.
Misschien denk je waarom start de cal pas op 7 februari? Dit is omdat je in veel
landen niet zomaar het juiste katoen kan kopen, dit moet online besteld worden. En
dat duurt soms een paar weken, omdat het vaak in een ander land wordt besteld.
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Materialen
Een Mochila wordt gemaakt met gemerceriseerd katoen, 125 meter per 50 gram,
met een 2 mm naald. Bijvoorbeeld: Schachenmayer Catania, Scheepjes Catona,
Grundle Quick, Yarn and colors Must Have of Camilla Ice yarn.
Natuurlijk kan iedereen zijn eigen kleuren kiezen. Het effect van het patroon zal het
best uitkomen als je 3 kleuren in één tint en 2 kleuren in een andere tint hebt.
Bijvoorbeeld: donker paars, midden paars, licht paars, goud en beige, zoals Nelda’s
kleuren. Leg de kleuren in deze volgorde. Zie de foto van Nelda’s kleuren.
Je kan ook kiezen voor alle kleuren in één tint. Bijvoorbeeld: donker rood, midden
rood, oranje, donker geel en geel, zoals Angelique’s kleuren. Leg de kleuren in deze
volgorde. Zie de foto van Angelique’s kleuren.
Nelda heeft de ronde versie
gemaakt en ze heeft Camilla Ice
yarns gebruikt.
Kleur A, nummer 23335, Paars
Kleur B, nummer 32537, Licht bruin
Kleur C, nummer 32536, Beige
Kleur D, nummer 53806, Donker lila
Kleur E, nummer 23787, Lila
Ann heeft de ovale versie gemaakt en ze heeft Scheepjes Catona en Yarn and
colors Must Have gebruikt. De kleurnummers die hieronder staan zijn allemaal van
Catona. Ann heeft ‘Must Have’ voor
kleur E gebruikt omdat ze die nog
had.
Kleur A, nummer 525, Dennegroen
Kleur B, nummer 282, Ultra violet
Kleur C, nummer 520, Lavendel
Kleur D, nummer 402, Zilver groen
Kleur E, nummer 172, Zilver

Angelique heeft de ovale versie
gemaakt en ze heeft Schachenmayr
Catania gebruikt.
Kleur A, nummer 192, Wijnrood
Kleur B, nummer 208, Zonnegeel
Kleur C, nummer 403, Vanille
Kleur D, nummer 115, Rood
Kleur E, nummer 189, Oranje
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Hoeveel bollen per kleur
3 bollen, kleur A
2 bollen, kleur B
3 bollen, kleur C
2 bollen, kleur D
2 bollen, kleur E
Haaknaald 2 (of 2,5 mm)
Dit zal genoeg zijn voor de tas, het koord en de band, als die is gehaakt of geweven.
Als je een ply split band of een macrame band wilt maken heb je meer garen nodig.
Waarschijnlijk één bol extra per kleur.
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Afmetingen
De diameter van de ronde Mochila is ongeveer 21 tot 22 cm.
De hoogte van de ronde Mochila is ongeveer 25,5 tot 30 cm.
De bodem van de ovale Mochila is ongeveer 30 tot 32 cm bij 10 cm.
De hoogte van de ovale Mochila is ongeveer 22 tot 24 cm.
De afmetingen hierboven zijn als je het aanbevolen garen gebruikt met een 2 mm
naald. Omdat iedereen anders haakt, kunnen de afmetingen verschillen.
Probeer de steken zo klein mogelijk te maken. Kijk deze video hoe je dat doet.
https://youtu.be/R1eyiGfqRvs
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Onzichtbare
mindering,
achterste lus

kleur A
kleur B
kleur C
kleur D
kleur E
haak 2 steken met kleur a
meerder (2 vaste in de volgende vaste)
meerder met kleur A
maak een twee kleurige meerdering, één steek met kleur B en één met
kleur A
herhaal wat tussen * * staat
het aantal keer dat je moet herhalen wat tussen * * staat
het aantal steken aan het eind van de toer
Er wordt in dit patroon een keer geminderd. Deze mindering
wordt een beetje anders gedaan dan normaal.
Steek de naald in de achterste lus van de tweede steek vanaf
de naald en dan in de steek rechts van deze steek. Sla de draad
om de naald en haal de draad door deze twee lusjes. Sla de
draad weer om de naald en haal door de lusjes op je naald. In
deze video zie je hoe je een mindering maakt. youtu.be/
yKsQWavsiSw
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Een paar belangrijke dingen om te onthouden
Let goed op volgorde van de kleuren.
De volgorde moet zijn A, D, E, B, C
A, D, E voor de drie kleuren in één tint. Dus A is donker, D is middel en E is licht.
B, C voor de twee kleuren in een andere tint. Dus B is donker en C is licht.
Een mochila wordt door de achterste lus gehaakt.
Je sluit de toer niet met een halve vaste.
De eerste doorhaal van de vaste moet altijd yarn over zijn.
Wanneer je van kleur wisselt, dan moet de tweede doorhaal van de vaste met de
nieuwe kleur zijn.
Plaats een steek markeerder in de eerste steek van de toer.
De steken moeten compact zijn. Je moet 7 a 8 steken op 2 cm hebben. En 2
toeren zijn ongeveer 0,9 cm hoog.
Als 2 toeren 1 mm hoger zijn, dan zal de zijkant van de tas 3 cm hoger worden.
Als 2 toeren 2 mm hoger zijn, dan zal de zijkant van de tas 6 cm hoger worden.
Bij dit patroon moet je soms een meerdering maken met twee kleuren. In deze
video kan je zien hoe je een twee kleurige meerdering maakt. https://youtu.be/
6HK0kgj4HPs
In deze video zie je de basis van de Mochila technique. https://youtu.be/
BS2t9lE57ZM
Als je twee toeren van de zijkant hebt gehaakt,
maak dan een koker van placemats die precies in
je werk past. Doe de koker na elke toer in je tas
om te kijken of je werk nog dezelfde afmeting
heeft. Is je werk wijder of smaller geworden, doe
die toer dan overnieuw.
Je leest de teltekeningen van rechts naar links
(tegen de klok in).
Als je van links naar rechts zou lezen, dan ziet de toerovergang er niet goed uit.
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Week 1
We starten met het haken van 12 toeren van de bodem.
Er zijn twee meerdering opties, 10 en 12 meerderingen. Ik heb geen instructies
toegevoegd voor 8 meerderingen, omdat er maar heel weinig mensen zijn die een
stevige en platte bodem kunnen maken met maar 8 meerderingen.
Ik wil mijn oudste zoon bedanken voor het maken van de teltekeningen met 10 en 12
meerderingen. Nu hoeven we niet moeilijk te doen met een patroon opdelen en een
bepaald aantal keer haken. Dit maakt het zoveel makkelijker.
Deel 1 van de ronde bodem
Het is belangrijk dat een Mochila een platte en stevige bodem heeft. Als de bodem
een kommetje wordt, dan wordt een deel van de bodem de zijkant. De tas wordt
daardoor smaller en hoger.
Als de bodem golft, dan zal de zijkant ook golven en de tas is dan niet stevig.
Bij dit patroon zijn er twee opties, 10 en 12 meerderingen. Hoeveel meerderingen je
nodig hebt verschilt per persoon. Als je nog nooit een Mochila heb gemaakt dan raad
ik aan om eerst 10 meerderingen te proberen. Als het een kommetje wordt, probeer
dan 12 meerderingen.
Hieronder vind je geschreven instructies voor 10 meerderingen (in zwart) en 12
meerderingen (in blauw).
In deze video kan je zien hoe je start als je 10 meerderingen nodig hebt. youtu.be/
yO6eL4DeOmk
In deze video kan je zien hoe je start als je 12 meerderingen nodig hebt. youtu.be/
YB2WbW9FK1c
Op pagina 10 and 11 vind je de teltekeningen voor 10 en 12 meerderingen.
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Geschreven instructies
Het is de bedoeling dat je over alle draden heen haakt. Elke toer voeg je een draad
toe, zie de instructies hieronder voor wanneer je welke draad moet toevoegen.
Door elke toer 1 draad toe te voegen is het makkelijker om het midden plat te
houden. Als je alle draden heb toegevoegd, blijf je over alle draden heen haken.
1. Met kleur A, haak 5 steken in de magische ring / Met kleur A, haak 6 steken in de
magische ring
Voeg kleur B toer
2. * mA * [5x] [6x] (10) (12)
Voeg kleur C toe
3. * mA * [10x] [12x] (20) (24)
Voeg kleur D toe
Aan het eind van toer 4, 5, 6, 7 en 8 is het patroon een beetje anders, dit is zodat de
verspringing het minst opvalt.
4. * mB, 1B, mA, 1A * [4x] [5x], mB, 1B, mBA, 1A (30) (36)
Voeg kleur E toe
5.
6.
7.
8.

2A, * mB, 2B, mA, 2A * [4x] [5x], mB, 2B, mBA (40) (48)
* 3A, mA, 3B, mB* [4x] [5x], 3A, mA, 3B, mCB (50) (60)
2B, * mA, 1D, 3A, mB, 1C, 3B [4x] [5x], mA, 1D, 3A, mB, 1B, 1C (60) (72)
1C, 3B, * 1A, mAD, 1D, 3A, 1B, mBC, 1C, 3B * [4x] [5x], 1A, mAD, 1D, 3A, 1B,
mB (70) (84)
9. 3C, mB, 1B, * 2A, 3D, mA, 1A, 2B, 3C, mB, 1B * [4x] [5x], 2A, 3D, mA, 1A, 2B
(80) (96)
10. 2B, 3C, mB, 1B, * 3A, 3D, mA, 1A, 3B, 3C, mB, 1B * [4x] [5x], 3A, 3D, mA, 1A,
1B (90) (108)

Aan het eind van toer 11 haak je 1 extra steek met kleur A, zoals hieronder vermeld.
(Dit is geen meerdering, maar 4 steken met kleur A naast elkaar.) Met deze extra
steek, verander je het begin van de toer. Dit is zodat de verspringing het minst
opvalt. Dus in toer 11 haak je 101 or 121 steken, maar het totaal aantal steken is 100
of 120. Verplaats je markeerder naar de nieuwe start positie van de toer.
11. * 4B, mC, 1C, 3B, 4A, mD, 1D, 3A * [4x] [5x], 4B, mC, 1C, 3B, 4A, mD, 1D, 4A
(100) (120)
12. * 2B, mB, 2B, 2C, 3B, 2A, mA, 2A, 2D, 3A * [5x] [6x] (110) (132)
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Werken met de teltekening
Op pagina 10 en 11 zie je twee teltekeningen met de eerste 12 toeren. Een
teltekening voor 10 meerderingen en voor 12 meerderingen.
Je leest de teltekening tegen de klok in, dus van rechts naar links.
Wanneer je linkshandig bent, lees de teltekening dan alsjeblieft ook van rechts naar
links. Als je van links naar rechts zou lezen, dan ziet de toerovergang er niet goed
uit.
De zwarte lijn markeert de start van de toer.
De rode lijntjes geven de meerderingen aan.
Het is de bedoeling dat je over alle draden heen haakt. Elke toer voeg je een draad
toe. Door elke toer 1 draad toe te voegen is het makkelijker om het midden plat te
houden. Als je alle draden heb toegevoegd, blijf je over alle draden heen haken.
Voeg kleur B in toer 2 toe, kleur C in toer 3, kleur D in toer 4 en kleur E in toer 5.
Aan het eind van toer 4, 5, 6, 7 en 8 is het patroon een beetje anders, dit is zodat de
verspringing het minst opvalt.
Aan het eind van toer 11 haak je 1 extra steek met kleur A. (Dit is geen meerdering,
maar 4 steken met kleur A naast elkaar.) In de teltekening is de laatste steek van
toer 11 in tweeën gedeeld met een dun zwart lijntje. Met deze extra steek, verander
je het begin van de toer. Dit is zodat de verspringing het minst opvalt. Dus in toer 11
haak je 101 or 121 steken, maar het totaal aantal steken is 100 of 120. Verplaats je
markeerder naar de nieuwe start positie van de toer.
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10 meerderingen
Lees de instructies op pagina 9 voor je begint.
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12 meerderingen
Lees de instructies op pagina 9 voor je begint.

© Marion Verloop ©

Cal 2020 rond

Pagina 11 van 53

De eerste 12 toeren van de ronde bodem zien er zo uit.
(Nelda heeft 12 keer gemeerderd)

De diameter in ongeveer, 10 tot 11 cm.
De afmeting kan iets afwijken, omdat iedereen anders haakt.
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