Dierenrijkdeken

Deel 1

Voor deze deken zijn 2 verschillende kleuren nodig, rechtse deken is gehaakt in de
kleuren van pakket 1 Soft Fun en linkse van pakket 7 van de Colour Crafter, het
wordt hier ook zo uitgelegd, dus pas je kleuren aan van je eigen pakket! Haaknaald
voor de deken voor de Softfun op naald 3,5 / 4 en voor de Colour Crafter op naald 4 /
4,5 (eventueel aanpassen als je losser of strakker haakt.) Kijk
ook op het bestand met tips!!
val is afkorting haak vasten achterste lus.
Kleur A = hoofdkleur kleur B = bij kleur
Hier een link en qr code naar het filmpje hoe de opzet moet en
de vasten in achterste lus gehaakt moet worden.
https://youtu.be/EbgRDFp3gq8

De deken wordt gehaakt met 2 draden per toer, (ook al is de toer 1 kleur) en je haakt
vasten in de achterste lus. Je begint iedere toer aan de rechterkant, en hecht aan het
einde af. Bij het begin start je in de eerste steek met aanhechten en haakt dan ook
de eerste vasten in dezelfde steek in de achterste lus.
Je kan kiezen voor eerst de draden aan elkaar knopen aan het begin, of later aan
elkaar knopen als je de achterste ook aan elkaar knoopt. (zoals in filmpje)
Ieder blokje van het telpatroon is 1 v in de achterste lus, als je kleuren moet wisselen,
dan haak je de laatste doorhaling met de kleur van het volgende blokje.
Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Corrie, en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, iets
overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan. Ik ben niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij
gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME of bij www.wolhuisje.nl.
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Haak met kleur de waar je meeste bollen van hebt een vastenketting haaknaald
passend bij je garen, van 270 steken. Kijk voor de uitleg van de ketting en de steek
het filmpje.
Haak volgens onderstaande tekening. je haakt steeds van rechts naar links!! (ben je
links dan haak je net andersom)
De bovenste is de hele breedte, er onder staat het telpatroon in 3 delen. Heb je een
computer/laptop/ tablet, dan kan je daarvanaf haken en je telpatroon vergroten!
Anders, print ze uit en plak ze aan elkaar. Als je per deel een steekmarkeerder of
draadje in je haakwerk doet weet je gelijk of je steeds goed uitkomt.
T1. Hecht aan met kleur A, deze toer is vasten met extra draad, alle steken zijn
zelfde kleur, hecht af en leg knoop in draden (zie filmpje)
T2. Hecht aan, beide kleuren, Haak 35 val kleur A, 1 val kleur B, 180 val kleur A, 1
val kleur B, 53 val kleur A. (totaal 270)
Haak zo op deze manier de 20 toeren, streep eventueel af, en werk je met
computer/tablet, dan kan je het vergroten.
Veel succes!
Heb je vragen, op www.facebook.com/groups/home.cal
is een speciaal vragenbericht waar je je vraag kan stellen, maar kijk eerst of je vraag
en eventueel het antwoord er al tussen staat!
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