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 ZOMERDEKEN  

Benodigdheden: 

 

A = 852          B = 860         C= 853        D = 865 

 

A=864             B=853            C=869          D =861    

Benodigdheden: Voor 2 persoons A = 7 bollen, B =  5 bollen, C = 

3 bollen en D = 3 bollen. Voor 1 persoons A = 4 bollen, B = 3 

bollen,  C = 2 bollen en D = 2 bollen 

Haaknaalden nr 3,/ 3,5/ 4 en 4,5 Haak je los of strak, neem dan een 

haaknaald kleiner of groter. Bij een kleurwisseling, de laatste steek 

van de voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 

Let op, in dit eerste deel zijn de oneven toeren de achterkant van 

het werk!! Afkortingen: l is losse, st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een eenpersoons deken staan de 

aantallen tussen haakjes. En tel regelmatig je steken. 

Haak een lossenketting van 482 l (302)en 3 keerlossen met haaknaald 4,5 met 

kleur A. 

1. Haak nu verder met haaknaald 4. 1 st in de 4e l vanaf de haaknaald, *sla 3 

steken over en haak 2 st in 1 steek, 1 l, 2 st in volgende steek.* herhaal 

tussen **, en eindig in de laatste steek met 2 st. (je hebt dan 96 hele 

schelpjes (60)) 

2. 3l (is eerste stokje) 1 st in dezelfde steek, haak nu* in de losse ruimte 2st, 1 l, 2 st, *herhaal 

dit de hele toer en eindig in het laatste stokje. 

3. t/m 15 Herhaal nu de 2e toer. 
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16.  Ga verder met kleur D, en haak 1 keerlosse, dan 1 v in het 2e st, en haak nu verder op iedere 

steek 1v, sla 2e en het 1 na laatste stokje over en haak op het laatste stokje ook 1 v, je hebt nu 

480 (300) v gehaakt.  

om te zien of de maat goed is, 14 cm is 6 schelpjes breed. 

Totale breedte 223 cm (140cm) hoogte 13cm 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Bij een 

kleurwisseling, de laatste steek van de voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 

Let op, in dit eerste deel zijn de oneven toeren de achterkant van het werk!! Afkortingen: l is losse, 

st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een 1persoons deken staan de aantallen tussen haakjes. 

En tel regelmatig je steken.  

Uitleg filethaakwerk: zie ook het zwart wit geblokte patroon 

.Een leeg hokje betekend dat je 1 st en 1 l haakt hier de 

onderliggende steek overslaan.,  zie foto hiernaast bij de 

rode 1.volgende hokje ook 1 l en st. Is het hokje zwart dan 

haak je ipv de l een stokje dan komt je hokje dicht, zie foto 

hiernaast bij de rode 2! 

 

17. Ga verder met kleur C, en haaknaald 3,5. Haak 3l,en 1 st in dezelfde steek, 

*sla2 steken over en haak 3 st in 1 steek*, herhaal  dit de hele toer en haak in de 

laatste steek 1 st. 

18. kleur D. 3 losse, is eerste stokje, en haak in elke steek 1 st. 

19. kleur C. 2 keerlosse en 1  niet afgehaakt st in de volgende steek, sla  nu de draad weer om de 

naald en haal door beide lussen , 2l *3 samen gehaakte stokjes (haak in de  3 eerstvolgende steken 

een niet afgehaakt stokje, en haal na het derde st de draad door alle 3 de stokjes) 2l,* herhaal dit de 

hele toer. Eindig met 1 st. 

20. kleur D. 1 keerl, in iedere steek 1 v. 

21. kleur B. Nu ga je filet haken, Haak de eerste toer van de tekening hierboven. Als volgt, 3 l 

(=stokje)  meerder 1 st aan het einde van de toer. 481 (301) st. 

22. Haak 3 l (=st),* 1 l, 1 st* herhaal dit de hele toer 240 (150) open blokjes (2e toer van tekening) 

23. 3e toer tekening * 7 dichte hokjes, 1 open hokje, 7 dichte hokjes*, tussen **herhalen 
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24. 4e toer tekening 

*6 dichte hokjes, 3 

open hokje, 6 

dichte hokjes*, 

tussen**herhalen 

25. 5e toer tekening 

*5 dichte hokjes, 5 

open hokje, 5 

dichte hokjes*, 

tussen**herhalen 

26. 6e toer tekening 

*4 dichte hokjes, 7 

open hokje, 4 dichte hokjes*, tussen**herhalen 

 27. 7e toer tekening *3 dichte hokjes, 9 open hokje, 3 dichte hokjes*, tussen**herhalen 

 28. 8e toer tekening *3 open hokjes, 9 dichte hokjes, 3 open hokjes*, tussen**herhalen 

 29. 9e toer tekening *4 open hokjes, 7 dichte hokjes, 4 open hokjes*, tussen**herhalen 

 30. 10e toer tekening *5 open hokjes, 5 dichte hokjes, 5 open hokjes*, tussen**herhalen 

 31. 11e toer tekening. *6 open hokjes, 3 dichte hokjes, 6 open hokjes*, tussen**herhalen 

32. 12e toer tekening 7 open hokjes,*1 dicht hokje, 7 open hokjes*, tussen**herhalen 

33. 13e toer van tekening, haak 240 (150) open hokjes 

34. Haak 3 l (=st) verder hele toer stokjes(481/ 301 st) 

 

Block je werk, we werken met banen en haken dit later aan elkaar.  

 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. We hechten 

iedere toer af en hechten met nieuwe kleur aan. Probeer alle draadjes direct weg te werken!  

Nu haken we granny’s en deze haken we aan elkaar. Haak voor de 2 persoonsdeken 16 blokken en 

voor de 1 persoonsdeken 10 blokken 

Als volgt: 

1e toer: haak met kleur C 10 l en sluit de ring met een hv (niet afhechten) 
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2e toer: begin met 3 l (eerste stokje) en haak nog 23 st, sluit met hv en hecht af (24) 

3e toer: kleur A, hecht aan en haak *7 l, sla 2 steken over en haak een hv, * herhaal tussen** nog 6 x, 

eindig met 3 l en een dubbelstokje in de steek waar je bent begonnen. Hecht af.(8 boogjes) 

 

4e toer: Kleur C, hecht nu aan op 1 van de losse bogen, haak 3 l (is stokje) 

en dan nog 6 stokjes, haak in de volgende 7 bogen ieder 7 stokjes, sluit 

met hv in 3e losse als je rond bent. Hecht af. (8 groepjes) 

 

5e toer: kleur A, hecht aan op een 4e stokje van 1 groepje*(middelste 

steek), en haak 1v, 3l, sla 1 steek over en haak nu een niet afgehaakt stokje, en haak nog een niet 

afgehaakt stokje in de 2e steek van het volgende boogje, haak nu de 

stokjes samen. 3l, 1 dubbel st in de middelste steek van het zelfde boogje, 

5l, nog een dubbelstokje in dezelfde steek als net (dit wordt een hoek). 3l, 

een niet afgehaakt stokje, sla hierbij 1 steek over, het volgende niet 

afgehaakte stokje in de 2e steek van het volgende groepje, 3l,*, herhaal 

tussen ** 3 keer sluit met een hv. nu krijgt 

je lapje een vierkante vorm. Hecht af. 

6e toer: kleur C, hecht aan na een  v, *en haak nu 3v, om de 

lossenketting, 1v, 3 om lossenketting, 1v, 7v om lossenketting in de 

hoeken, 1v, 3v om de ketting, 1v, 3v om de losse ketting, sla de 

volgende steek over, * herhaal tussen **nog 3x en hecht af met een 

hv. In de eerste v. (22v per kant) 
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7e toer: kleur D, hecht in een hoek aan, in de 5e steek,(zie tekening hieronder)en haak 3l  (is 

stokje)per kant 21  stokjes, en 3 l sla de hoeksteek over(4e losse),* 22st, 3l sla de hoeksteek over *, 

tussen ** nog 2 x herhalen en hecht af met hv.  

 

8e toer: kleur A, hecht weer aan in een hoek, en haak *2v, om de lossenketting, 22v, 2v om de 

lossenketting, 1l,* herhaal tussen ** nog 3 x en sluit met een hv.in de eerste v, en hecht af. 

(je kan eventueel een steekmarkeerder of draadje in de hoeksteken doen)  

9e toer: Kleur B, Hecht weer aan in de hoeklosse en haak 3l 

(eerste stokje), haak nu nog 27 stokjes (let op de eerste 

verborgen steek),haak in de hoek 2l, en haak nu de hoek om weer een st  

in dezelfde steek als je net het laatste stokje 

had. Per kant 28 stokjes(laatste in de hoeklosse) 

en in de hoeken 2 l. sluit met een hv, hecht het 

eerste lapje af, de volgende haken we gelijk aan 

elkaar. 

Als je de 2e  granny zover hebt gehaakt als bovenstaande, leg dan de goede 

kanten tegen elkaar, en haak met hv de lapjes als volgt aan elkaar, haak de 

eerst hv in de lossenruimte van de hoek, haak nu verder aan elkaar maar 

steek in de achterste lussen van de lapjes. Dan 

krijg je zoals de laatste foto hieronder, en haak de 

laatste hv, weer in de lossenruimte op de hoek. Haak op deze manier de 16 

(10) blokken aan elkaar. 
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Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem 

dan een haaknaald kleiner of groter.  

 Een niet afgehaakt stokje haak je door de 

laatste doorhaling nog niet te haken, kijk ook 

naar de teltekening. 

We gaan nu verder haken op de rij granny’s 

Hecht aan met kleur C goede kant van je 

werk aan de voorkant, en haak in de 

hoeksteken 1 v en v op alle overige 

steken, 480 (300) v. (In totaal 30 vasten 

per gehaakte granny, 1 in de losseruimte 

dan 28 op de stokjes en 1 in de 

losseruimte) 

Nu verder volgens patroon hiernaast 

1e toer:  kleur A, 4 l (eerste st en 1 l ) sla een steek 

over * 1st, 1l sla 1 steek over*,  herhaal tussen de 

** de hele toer, haak aan het einde nog 1 l en 1 st, 

in laatste steek (481, 301)  

 2e toer: 3l (eerste stokje), 1 niet afgehaakt stokje in 

de eerste steek, (bij de l), 1 niet afgehaakt stokje 

boven het st van de vorige toer, en haak het stokje 

af, 1 l, *1 niet afgehaakt stokje in de zelfde steek 

als laatste st., 1 niet afgehaakt stokje boven het  

volgende st van de vorige toer, en haak het stokje 

af, 1 l,* herhaal tussen ** de hele toer eindig met 

een stokje in de laatste steek bij het samen 

gehaakte stokje. 

3e toer: 4 l , *1 st om de lossenruimte, 1 l*, herhaal  tussen ** de hele toer 

Herhaal nu de 2e en 3e toer herhaal dit tot je 17 toeren hebt in kleur A. 

Totaal na de blokken 18 toeren. 

19e toer: . Ga verder met kleur C, en haak 1 keerlosse, dan 1 v in de 2e st, en haak nu verder op iedere 

steek 1v, sla 2e en het 1 na laatste stokje over en haak op het laatste stokje ook 1 v, je hebt nu 480 

(300) v gehaakt. 
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Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Bij een 

kleurwisseling, de laatste steek van de voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 

Let op, in dit deel zijn de even toeren de achterkant van het werk!! Afkortingen: l is losse, st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een 1 persoons deken staan de aantallen tussen haakjes. 

En tel regelmatig je steken.  

 

20. Ga verder met kleur D, achterkant van je werk! en haaknaald 3,5. Haak 3l,en 1 st in dezelfde 

steek, *sla2 steken over en haak 3 st in 1 steek*, herhaal  tussen ** de hele toer en haak in de laatste 

steek 2 st. 

21. kleur C. 3 losse, is eerste stokje, en haak in elke steek 1 st. 

22. kleur D. 2 keerlosse en 1  niet afgehaakt st in de volgende steek, sla  nu de draad weer om de 

naald en haal door beide lussen. 2l , *3 samen gehaakte stokjes (haak in de  3 eerstvolgende steken 

een niet afgehaakt stokje, en haal na het derde st de draad door alle 3 de stokjes) 2l,* herhaal tussen 

** de hele toer. Eindig met 2 samen gehaakte  st.  

23. kleur C. 1 keerl, in iedere steek 1 v.481v (301v) 

(telpatroon is 2x de beschrijving) 

24. kleur B. Nu ga je filet haken, Haak de eerste toer van de tekening hierboven. Als volgt, 3 l 

(=stokje)  en de rest allemaal stokjes. 481 (301) st. 
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25. Haak 3 l (=st), 1 l, 1 steek overslaan,*1 st, 1l 1 steek overslaan* herhaal dit de hele toer 240 (150) 

open hokjes en eindig met st (2e toer van tekening) 

26. 3l, 3e toer tekening . *6 open hokjes,*3 dichte hokje, 6 open hokjes*, tussen **herhalen 

 27. 3l 4e toer tekening *5 open hokjes,2 dichte hokjes,1 open hokje,2 dichte hokjes, 5 open hokjes*, 

tussen**herhalen,  

28. 3l, 5e toer tekening,* 4 open hokjes,2 dichte hokjes, 3 open hokjes, 2 dichte hokjes 4 open 

hokjes,*tussen **herhalen 

 29. 3l, 6e toer tekening,* 3 open hokjes, 2 dichte hokjes,5 open hokje, 2 dichte hokjes,3 open 

hokjes*, **herhalen 

30. 3l  7e toer tekening, *2 open hokjes,2 dichte hokjes,3 open hokjes, 1 dicht hokje, 3 open hokjes, 2 

dichte, 2 open hokjes * 

31. 3l 8e toer tekening *2 open hokjes,2 dichte hokjes,3 open hokjes, 1 dicht hokje, 3 open hokjes, 2 

dichte hokjes, 2 open hokjes * 

 32. 3l  9e toer tekening, ,* 3 open hokjes, 2 dichte hokjes,5 open hokje, 2 dichte hokjes,3 open 

hokjes*, **herhalen 

33. 3l, 10e toer tekening,* 4 open hokjes,2 dichte hokjes, 3 open hokjes, 2 dichte hokjes 4 open 

hokjes,*tussen **herhalen 

34. 3l 11 e toer tekening*5 open hokjes,2 dichte hokjes,1 open hokje,2 dichte hokjes, 5 open hokjes*, 

tussen**herhalen,  

35. 3l, 12 e toer tekening. *6 open hokjes,*3 dichte hokje, 6 open hokjes*, tussen **herhalen 

36. Haak 3l(=st),*1 l,1 steek overslaan, 1 st* hehaal dit de hele toer, en in laatste steek 1 st. (13e toer 

van tekening) 

37. Haak 3 l (=st) verder hele toer stokjes, minder 1 st zodat je op het goede aantal st bent.(480/ 

300st) (14e toer tekening) 

 

Block je werk! 

Als het droog is, leg je de verkeerde kanten tegen elkaar van de 2 stroken die nu af zijn, en haak met 

vasten in kleur C, en door beide lussen van je werk van week 2 en door de granny’s (4 lussen op de 

haaknaald!) in de lossenboog van de grannys (hoeken) 1v haken! 

 Zorg ervoor dat je 30 v per granny aan elkaar haakt! 

http://www.wolhuisje.nl/


 

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé -gebruik. Kopiëren, iets 

overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de 

Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl.                                                                                   Pagina 9 van 25 

 
  

 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. 

We hechten iedere toer af en hechten met nieuwe kleur aan. Probeer alle draadjes 

direct weg te werken! 

Nu haken we granny’s en deze haken we aan elkaar. Haak voor de 2 persoonsdeken 

16 blokken en voor de 1 persoonsdeken 10 blokken 

Als volgt:  

1e toer: haak met kleur D 10 l en sluit de ring 

met een hv (niet afhechten) 

2e toer: begin met 3 l (eerste stokje) en haak 

nog 23 st, sluit met hv en hecht af(24) 

3e toer: kleur A, hecht aan en haak *7 l, sla 2 

steken over en haak een hv, * herhaal dit nog 

6 x, eindig met 3 l en een dubbelstokje in de steek waar je 

bent begonnen. Hecht af (8 boogjes)  

 

4e toer: Kleur D, hecht nu aan op 1 van de losse bogen, haak 3 l (is stokje) en dan 

nog 6 stokjes, haak in de volgende 7 bogen ieder 7 stokjes, sluit met hv in 3e losse 

als je rond bent. Hecht af (8 groepjes) 

 

5e toer: kleur A, hecht aan op een 4e stokje van 1 groepje*(middelste steek), en haak 1v, 3l, sla 1 

steek over en haak nu een niet afgehaakt stokje, en haak nog een niet afgehaakt stokje in de 2e steek 
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van het volgende boogje, haak nu de stokjes samen. 3l, 1 dubbel st in de 

middelste steek van het zelfde boogje, 5l, nog een dubbelstokje in 

dezelfde steek als net (dit wordt een hoek). 3l, een niet afgehaakt stokje, 

sla hierbij 1 steek over, het volgende niet afgehaakte stokje in de 2e steek 

van het volgende groepje, 3l,*, herhaal dit 3 keer sluit met een hv. nu 

krijgt je lapje een vierkante vorm. Hecht af. 

6e toer: kleur D, hecht aan na een  v, *en haak 

nu 3v, om de lossenketting, 1v, 3 om 

lossenketting, 1v, 7v om lossenketting in de 

hoeken, 1v, 3v om de ketting, 1v, 3v om de 

losse ketting, sla de volgende steek over, * 

herhaal dit nog 3x en hecht af met een hv. 

In de eerste v. (22v per kant) 

7e toer: kleur C, hecht in een hoek aan, in de 5e steek,(zie tekening 

hieronder)en haak 3l  (is stokje)per kant 21  stokjes, en 3 l sla de 

hoeksteek over(4e losse),* 22st, 3l sla de hoeksteek over *, tussen ** 

nog 2 x herhalen en hecht af met hv.  

8e toer: kleur A, hecht weer aan in een hoek, en haak *2v, om de lossenketting, 22v, 2v om de 

lossenketting, 1l,* herhaal tussen ** nog 3 x en sluit met een hv.in de eerste v, en hecht af. (je kan 

eventueel een steekmarkeerder of draadje in de hoeksteken doen) 

9e toer: Kleur B, Hecht weer aan in de hoeklosse en haak 3l (eerste stokje), haak nu nog 27 stokjes 

(let op de eerste verborgen steek),haak in de hoek 2l, en haak nu de hoek om weer een st  in 

dezelfde steek als je net het laatste stokje had. Per kant 28 stokjes(laatste in de hoeklosse) en in de 

hoeken 2 l. sluit met een hv, hecht het eerste lapje af, de volgende haken we gelijk aan elkaar. 

Als je de 2e zover hebt gehaakt als bovenstaande, leg dan de goede kanten tegen elkaar, en haak met 

hv de lapjes als volgt aan elkaar, haak de eerst hv in de lossenruimte van de hoek, haak nu verder aan 

elkaar maar steek in de achterste lussen van de lapjes. Dan krijg je zoals de laatste foto hieronder, en 

haak de laatste hv, weer in de lossenruimte op de hoek. Haak op deze manier de 16 (10) blokken aan 

elkaar. 

Haaknaalden nr 3,5 en 4. Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Ga aan 

de goede kant van je werk verder boven de blokken. 

Haak als je een nieuwe toer die begint met vasten, altijd 1 keerlossen en begin met vasten 

in de eerste steek!!!!! 

1e toer: hecht aan met kleur D en Haak in de hoeksteken 1 v en v op alle overige steken v, 480 (300) 
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v. (In totaal 30 vasten per gehaakte granny, 1 in de 

losseruimte dan 28 op de stokjes en 1 in de losseruimte) 
 
 
 

 

2e toer Ga verder met haaknaald nr 4, kleur A, en haak 1 keerlosse, en 480 (300)v 

3e toer zie ook teltekening 1 keerl,*1v, 1l, 1 steek overslaan, 1 half st, 1 l, 1 steek overslaan, 1 st, 1 

l, 1 steek overslaan, 1 st, , 1l, 1 steek overslaan, 1 half st, 1 l, 1 steek overslaan,2v*, herhaal tussen 

**(40 x) de hele toer. 

4-5 toer. 1 keerl, op elke steek v 

6e toer. 3 l (=eerste st),1st, 1l, 1 steek overslaan, 1 half st, 1 l, 1 steek overslaan,1v, *2v, 1l, 1 steek 

overslaan, 1 half st, 1 l, 1 steek overslaan, 1 st, 1 l, 1 steek overslaan, 1 st, , 1l, 1 steek overslaan, 1 

half st, 1 l, 1 steek overslaan,1v*, herhaal tussen ** de hele toer. eindig met 2v, 1l, 1 steek 

overslaan, 1 half st, 1 l, 1 steek overslaan,1st 

7-8 toer. 1 keerl, op elke steek v 
9 t/m 27, herhaal toer 3 t/m toer 8!  
 

 
28e  toer. herhaal toer 4. 

29e toer. herhaal toer 5. hecht hierna af! 

30e toer: Ga verder met kleur D, aan de goede kant van je werk!!!! en haak 1 keerlosse, haak nu 

verder op iedere steek 1v, 480 (300) 
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Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Bij een 

kleurwisseling, de laatste steek van de voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 

Afkortingen: l is losse, st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een 1persoons 

deken staan de aantallen tussen haakjes. En tel regelmatig je 

steken.  

 

31. Ga verder met kleur C, en haaknaald 3,5. Haak 3l,en 1 st 

in dezelfde steek, *sla2 steken over en haak 3 st in 1 steek*, herhaal  dit de hele toer en haak in de 

laatste steek 1 st. 

32. kleur D. 3 losse, is eerste stokje, en haak in elke steek 1 st. 

33. kleur C. 2 keerlosse en 1  niet afgehaakt st, sla  nu de draad weer om de naald en haal door beide 

lussen , 2l, *3 samen gehaakte stokjes (haak in de 3 eerstvolgende steken een niet afgehaakt stokje, 

en haal na het derde st de draad door alle 3 de stokjes) 2l,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 1 st.  

34. kleur D. 1 keerl, in iedere steek 1 v.480v (300v) 

(Het telpatroon komt in spiegelbeeld in je haakwerk, en is 3 keer de beschrijving van het patroon) 

35. kleur B. Nu ga je filet haken, Haak de eerste toer van de tekening hiernaast. Als volgt, 3 l (=stokje)  

en de rest allemaal stokjes, meerder 1 st aan het einde van de toer. 481 (301) st. 
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36. Haak 3 l (=st),* 1 l, 1 steek overslaan 1 st*herhaal dit de hele toer 240 (150) open hokjes (2e toer 

van tekening) 

37.  3e toer tekening, 3l, 8 dichte hokjes,*1 open 

hokje, 9  dichte hokjes*, herhaal tussen ** en eindig 

met 1 open hokje en 1 dicht hokje 

38. 4e toer tekening, 3l,* 1 dicht hokje, 1 open hokje,1 

dicht hokje,7 open hokjes *, herhaal tussen ** 

39.  5e toer tekening, 3l,* 1 open hokje, 5 dicht hokjes, 

1 open hokje, 1 dichte hokjes, 1 open hokje, 1 dicht*, 

herhaal tussen ** 

40.  6e toer tekening, 3l,* 1 dicht hokje, 1 open hokje, 

1 dicht hokje,1 open hokje, 1 dichte hokje, 3 open 

hokjes, 1 dicht hokje, 1 open hokje,*, herhaal tussen 

** 

41.  7e toer tekening, 3l,* 1 open hokje, 1 dicht hokje, 

3 open hokjes, 1 dicht hokje, 1 open hokje, 1 dicht 

hokje, 1 open hokje, 1 dicht hokje *, herhaal tussen ** 

42.  8e toer tekening, 3l,* 1 dicht hokje, 1 open hokje, 

1 dicht hokje,1 open hokje, 3 dichte hokjes, 1 open 

hokje, 1 dicht hokje, 1 open hokje *, herhaal tussen ** 

43. 9e toer tekening, 3l,* 1 open hokje, 1 dicht hokje, 1 open hokje, 1 dicht hokje, 3 open hokjes, 1 

dicht hokje, 1 open hokje, 1 dicht hokje*, herhaal tussen ** 

44.  10e toer tekening, 3l, *1 dicht, 1 open, 5 dicht, 1 open, 1 dicht, 1 open*, herhaal tussen ** 

45. 11e toer tekening, 3l,* 1 open hokje, 1 dicht hokje, 7 open hokjes, 1 dicht hokje, * herhaal tussen 

** 

46. 12e toer tekening, 3l,*9dicht hokjes, 1 open hokje,* herhaal tussen ** 

47. 13e toer tekening 3 l (=st),* 1 l, steek overslaan 1 st* herhaal dit de hele toer 240 (150) open 

hokjes  

48. 14e toer tekening 3l (=st) hele toer stokjes 
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Block je werk! 

Als het droog is, leg je de verkeerde kanten tegen elkaar van de 2 stroken die nu af zijn, en haak met 

vasten in kleur D, en door beide lussen van je (4 lussen op de haaknaald!) in de lossenboog van de 

grannys (hoeken) 1v haken! 

 Zorg ervoor dat je 30 v per granny haakt! 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald 

kleiner of groter. We hechten iedere toer af en hechten met 

nieuwe kleur aan. Probeer alle draadjes direct weg te werken! 

Nu haken we granny’s en deze haken we aan elkaar. Haak voor de 

2 persoonsdeken 16 blokken en voor de 1 persoonsdeken 10 

blokken 

Als volgt: 

1e toer: haak met kleur C 10 l en sluit de ring met een hv (niet afhechten) 

2e toer: begin met 3 l (eerste stokje) en haak nog 23 st, sluit met hv en hecht 

af (24) 

3e toer: kleur A, hecht aan en haak *7 l, sla 2 steken 

over en haak een hv, * herhaal dit nog 6 x, eindig met 3 

l en een dubbelstokje in de steek waar je bent 

begonnen. Hecht af.(8 boogjes) 

 

4e toer: Kleur C, hecht nu aan op 1 van de losse bogen, haak 3 l (is stokje) en dan nog 6 stokjes, haak 

in de volgende 7 bogen ieder 7 stokjes, sluit met hv in 3e losse als je rond bent. Hecht af.(8 groepjes) 

 

5e toer: kleur A, hecht aan op een 4e stokje 

van 1 groepje*(middelste steek), en haak 

1v, 3l, sla 1 steek over en haak nu een niet 
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afgehaakt stokje, en haak nog een niet afgehaakt stokje in de 2e steek van het volgende boogje, haak 

nu de stokjes samen. 3l, 1 dubbel st in de middelste steek van het 

zelfde boogje, 5l, nog een dubbelstokje in dezelfde steek als net (dit 

wordt een hoek). 3l, een niet afgehaakt stokje, sla hierbij 1 steek over, 

het volgende niet afgehaakte stokje in de 2e steek van het volgende 

groepje, 3l,*, herhaal tussen ** 3 keer 

sluit met een hv. nu krijgt je lapje een 

vierkante vorm. Hecht af. 

6e toer: kleur C, hecht aan na een  v, 

*en haak nu 3v, om de lossenketting, 

1v, 3 om lossenketting, 1v, 7v om lossenketting in de hoeken, 1v, 3v 

om de ketting, 1v, 3v om de losse ketting, sla de volgende steek over, * 

herhaal tussen **nog 3x en hecht af met een hv. In de eerste v. (22v 

per kant) 

7e toer: kleur D, hecht in een hoek aan, in de 5e steek,(zie tekening hieronder)en haak 3l  (is 

stokje)per kant 21  stokjes, en 3 l sla de hoeksteek over(4e losse),* 22st, 3l sla de hoeksteek over *, 

tussen ** nog 2 x herhalen en hecht af met hv.  

8e toer: kleur A, hecht weer aan in een hoek, en haak *2v, om de lossenketting, 22v, 2v om de 

lossenketting, 1l,* herhaal tussen ** nog 3 x en sluit met een hv.in de eerste v, en hecht af. (je kan 

eventueel een steekmarkeerder of draadje in de hoeksteken doen) 

9e toer: Kleur B, Hecht weer aan in de hoeklosse en haak 3l (eerste stokje), haak nu nog 27 stokjes 

(let op de eerste verborgen steek),haak in de hoek 2l, en haak nu de hoek om weer een st  in 

dezelfde steek als je net het laatste stokje had. Per kant 28 stokjes(laatste in de hoeklosse) en in de 

hoeken 2 l. sluit met een hv, hecht het eerste lapje af, de volgende haken we gelijk aan elkaar. 

Als je de 2e  granny zover hebt gehaakt als bovenstaande, leg dan de goede kanten tegen elkaar, en 

haak met hv de lapjes als volgt aan elkaar, haak de eerst hv in de lossenruimte van de hoek, haak nu 

verder aan elkaar maar steek in de achterste lussen van de lapjes. Dan krijg je zoals de laatste foto 

hieronder, en haak de laatste hv, weer in de lossenruimte op de hoek. Haak op deze manier de 16 

(10) blokken aan elkaar 

 

Haaknaalden nr 3,5 en 4. Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Ga aan de 

goede kant van je werk verder boven de blokken. 

Haak als je een nieuwe toer die begint met vasten, altijd 1 keerlossen en begin met vasten in de 

eerste steek!!!!! 
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 1e toer: hecht aan met kleur C en Haak in de 

hoeksteken 1 v en v op alle overige steken v, 480 

(300) v. (In totaal 30 vasten per gehaakte granny, 1 in 

de losseruimte dan 28 op de stokjes en 1 in de 

losseruimte) 

 2e toer Ga verder met,kleur A, en haak 3 losse (1e 

stokje),meerder 1 st deze toer en 480 (300)st. (481, 

301) 

3e toer, ga verder met haaknaald 4, 5l, 1 steek 

overslaan, 1 hv, *2 l, 3 steken overslaan, 5 st in 1 

steek, 2l,  3 steken overslaan, 1 hv , 5l, 3 steken 

overslaan, 1 hv*, herhaal tussen ** de hele toer en 

eindig met 2l,1 overslaan 1 st. 

4e toer, 3l, 1st, 1l, 1st, 1l, 1st, 1l, 1st, 1l, 1st, 2l en een hv om de losse ketting, *2l, 1st op eerste st, 1l, 

1st, 1l, 1st, 1l, 1st, 1l, 1st, 2l en een hv om de losse ketting* herhaal dit de hele toer en eindig met 

een hv op de derde losse. 

5e toer 4l,* 1st op eerste stokje, 2l , 1 st op stokje, 2l, 1st op stokje, 2l, 1st op eerste stokje, 2l , 1 st op 

stokje,* herhaal tussen ** op ieder boogje, eindig met een dubbel st in de 3e losse 

6e toer. Haak 3l (=1e st), sla nu de eerste st over, *en haak op de kettinglosse 2 st, op stokje 1 st, haak 

op de kettinglosse 2 st, op stokje 1 st, haak op de kettinglosse 2 st, op stokje 1 st, haak op de 

kettinglosse 2 st, en nu tussen de 2 stokjes die tegen elkaar aan komen 1st.* Herhaal tussen de ** en 

eindig met st op de 4l van de vorige toer (481, 301) 

7e toer, 3l (1e st), nog 2 st in de zelfde steek, 2l, sla 3 steken over 1hv,* 5l, sla 3 steken over, 1hv, 2l, 

sla 3 steken over , 5 st in 1 steek, 2l, sla 3 steken over, 1hv* herhaal tussen ** de hele toer en eindig 

met 2l, 3 steken overslaan en 3 st in 1 steek. Let op de boogjes verspringen nu met de boogjes van de 

toeren eronder! 

8e toer, 3l (1e st),1l, 1st, 1l, 1st,2l, 1 hv op losse ketting, *2l, 1st op eerste st, 1l, 1st, 1l, 1st, 1l, 1st, 1l, 

1st, 2l en een hv om de losse ketting* herhaal tussen de **, en eindig met 1st, 1l, 1st, 1l, 1st  

9e toer, 3l (1e st),2l, 1st op st, 2l, 1st op stokje, * 1st op volgende stokje, 2l , 1 st op stokje, 2l, 1st op 

stokje, 2l, 1st op eerste stokje, 2l , 1 st op stokje,* herhaal tussen ** op ieder boogje, eindig met 1st 

op stokje ,2l, 1st op st, 2l, 1st op stokje. 

10e toer, Haak 3l (=1e st), en haak op de kettinglosse 2 st, op stokje 1 st, haak op de kettinglosse 2 st, 

op stokje 1 st, en nu tussen de 2 stokjes die tegen elkaar aan komen 1st. *en haak op de kettinglosse 
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2 st, op stokje 1 st, haak op de kettinglosse 2 st, op stokje 1 st, haak op de kettinglosse 2 st, op stokje 

1 st, haak op de kettinglosse 2 st, en nu tussen de 2 stokjes die tegen elkaar aan komen 1st.* Herhaal 

tussen de ** en eindig met haak op de kettinglosse 2 st, op stokje 1 st, haak op de kettinglosse 2 st, 

op stokje 1 st, (481, 301) 

11e toer herhaal toer 3 

12e toer herhaal toer 4 

13e toer herhaal toer 5 

14e toer herhaal toer 6 

15e toer herhaal toer 7 

16e toer herhaal toer 8 

17e toer herhaal toer 9 

18e toer herhaal toer 10 

19ee toer: Ga verder met kleur C, en naald 3,5 aan de goede kant van 

je werk!!!! en haak 1 keerlosse, haak nu verder op iedere steek 1v, 

480 (360) v dus minder 1 ste 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald 

kleiner of groter. Bij een kleurwisseling, de laatste steek van de 

voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 

Let op, in dit deel zijn de oneven toeren de achterkant van het werk!! Afkortingen: l is losse, st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een 1persoons 

deken staan de aantallen tussen haakjes. En tel regelmatig 

je steken.  

 

20. Ga verder met kleur D, en haaknaald 3,5. Haak 3l,en 1 st 

in dezelfde steek, *sla2 steken over en haak 3 st in 1 steek*, 

herhaal  dit de hele toer en haak in de laatste steek 1 st. 

21. kleur C. 3 losse, is eerste stokje, en haak in elke steek 1 st. 

22. kleur D. 2 keerlosse en 1  niet afgehaakt st in de volgende steek, sla  nu de draad weer om de 

naald en haal door beide lussen , 2l,*3 samen gehaakte stokjes (haak in de  3 eerstvolgende steken 
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een niet afgehaakt stokje, en haal na het derde st de draad door alle 3 de stokjes) 2l,* herhaal dit de 

hele toer. Eindig met 1 st.  

23. kleur C. 1 keerl, in iedere steek 1 v.480v (300v) 

 

(telpatroon is 2 x de beschrijving van het patroon) 

24. kleur B. Nu ga je filet haken, Haak de eerste toer van de tekening hierboven. Als volgt, 3 l 

(=stokje)  en de rest allemaal stokjes, meerder 1 st aan het einde van de toer. 481 (301) st. 

25. Haak 3 l (=st),* 1 l, 1 steek overslaan,1 st* herhaal dit de hele toer 240 (150) open hokjes (2e toer 

van tekening) 

26. 3l, 3e toer tekening . *7 open hokjes,*1 dicht hokje, 7 open hokjes*, tussen **herhalen 

27. 3l 4e toer tekening *6 open hokjes, 3 dichte hokjes, 6 open hokje, *, tussen**herhalen,  

28. 3l, 5e toer tekening,* 5 open hokjes, 5 dichte hokjes, 5 open hokjes, *tussen **herhalen 

29. 3l, 6e toer tekening,* 4 open hokjes, 3 dichte hokjes, 1 open hokje, 3 dichte hokjes, 4 open 

hokjes*, tussen **herhalen 

30. 3,l  7e toer tekening, *3 open hokjes, 3 dichte hokjes, 3 open hokjes, 3 dicht hokje, 3 open hokjes, 

*, tussen** herhalen 

31. 3l 8e toer tekening *2 open hokjes, 3 dichte hokjes, 5 open hokjes, 3 dicht hokje, 2 open hokjes*, 

tussen** herhalen 

32. 3l  9e toer tekening, ,* 1 open hokje, 3 dichte hokjes ,3 open hokjes, 1 dicht hokje, 3 open hokjes, 

3 dichte hokjes , 1 open hokje *, tussen **herhalen 
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33. 3l, 10e toer tekening,* 1 open hokje, 3 dichte hokjes , 2 open hokjes, 3 dicht hokjes, 2 open 

hokjes, 3 dichte hokjes , 1 open hokje *, tussen **herhalen  

34. 3l 11 e toer tekening *2  open hokjes, 5 dichte hokjes,1 open hokje,5  dichte hokjes, 2 open 

hokjes*, tussen**herhalen,  

35. 3l, 12 e toer tekening. *3 open hokjes, 3 dichte hokjes, 3 open hokjes, 3 dichte hokjes, 3 open 

hokjes *, tussen **herhalen 

36. Haak 3l(=st),*1 l,1 steek overslaan, 1 st* hehaal dit de hele toer, en in laatste steek 1 st. (13e toer 

van tekening) 240 (150) open hokjes 

37. Haak 3 l (=st) verder hele toer stokjes(481/ 301 st) (14e toer tekening) 

 

Block je werk! 

Als het droog is, leg je de verkeerde kanten tegen elkaar van de 2 stroken die nu af zijn, en haak met 

vasten in kleur C, en door beide lussen van je werk van deel 8 en door de granny’s (4 lussen op de 

haaknaald!) in de lossenboog van de grannys (hoeken) 1v haken! 

 Zorg ervoor dat je 30 v per granny haakt! 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. We hechten 

iedere toer af en hechten met nieuwe kleur aan. Probeer alle draadjes direct weg te werken! 

Nu haken we granny’s en deze haken we aan elkaar. Haak voor de 2 persoonsdeken 16 blokken en 

voor de 1 persoonsdeken 10 blokken 

Als volgt:  

1e toer: haak met kleur D 10 l en sluit de ring met een hv (niet 

afhechten) 

2e toer: begin met 3 l (eerste stokje) en haak nog 23 st, sluit met 

hv en hecht af(24) 

3e toer: kleur A, hecht aan en haak *7 l, sla 2 steken over en haak een hv, * 

herhaal dit nog 6 x, eindig met 3 l en een dubbelstokje in de steek waar je bent 

begonnen. Hecht af (8 boogjes)  
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4e toer: Kleur D, hecht nu aan op 1 van de losse bogen, haak 3 l (is stokje) en dan nog 6 stokjes, haak 

in de volgende 7 bogen ieder 7 stokjes, sluit met hv in 3e losse als je rond bent. Hecht af (8 groepjes) 

 

5e toer: kleur A, hecht aan op een 4e stokje van 1 groepje*(middelste steek), 

en haak 1v, 3l, sla 1 steek over en haak nu een niet afgehaakt stokje, en haak 

nog een niet afgehaakt stokje in de 2e steek van het volgende boogje, haak nu 

de stokjes samen. 3l, 1 dubbel st in de middelste steek van het zelfde boogje, 

5l, nog een dubbelstokje in dezelfde steek als net (dit wordt een hoek). 3l, een 

niet afgehaakt stokje, sla hierbij 1 steek over, het volgende niet afgehaakte stokje in de 2e steek van 

het volgende groepje, 3l,*, herhaal dit 3 keer sluit met een hv. nu krijgt je lapje 

een vierkante vorm. Hecht af. 

6e toer: kleur D, hecht aan na een  v, *en haak nu 3v, om de lossenketting, 1v, 3 

om lossenketting, 1v, 7v om lossenketting in de hoeken, 1v, 3v om de ketting, 

1v, 3v om de losse ketting, sla de volgende steek over, * herhaal dit nog 3x en 

hecht af met een hv. In de eerste v. (22v per kant) 

7e toer: kleur C, hecht in een hoek aan, in de 5e steek,(zie tekening hieronder)en haak 3l  (is 

stokje)per kant 21  stokjes, en 3 l sla de hoeksteek over(4e losse),* 22st, 3l sla de hoeksteek over *, 

tussen ** nog 2 x herhalen en hecht af met hv.  

8e toer: kleur A, hecht weer aan in een hoek, en haak *2v, om de lossenketting, 22v, 2v om de 

lossenketting, 1l,* herhaal tussen ** nog 3 x en sluit met een hv.in de eerste v, en hecht af. (je kan 

eventueel een steekmarkeerder of draadje in de hoeksteken doen) 
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9e toer: Kleur B, Hecht weer aan in de hoeklosse en haak 3l (eerste stokje), haak nu nog 27 stokjes 

(let op de eerste verborgen steek),haak in de hoek 2l, en haak nu de hoek om weer een st  in 

dezelfde steek als je net het laatste stokje had. Per kant 28 stokjes(laatste in de hoeklosse) en in de 

hoeken 2 l. sluit met een hv, hecht het eerste lapje af, de volgende haken we gelijk aan elkaar. 

Als je de 2e zover hebt gehaakt als bovenstaande, 

leg dan de goede kanten tegen elkaar, en haak 

met hv de lapjes als volgt aan elkaar, haak de eerst 

hv in de lossenruimte van de hoek, haak nu verder 

aan elkaar maar steek in de achterste lussen van 

de lapjes. Dan krijg je zoals de laatste foto 

hieronder, en haak de laatste hv, weer in de 

lossenruimte op de hoek. Haak op deze manier de 

16 (10) blokken aan elkaar. 

 

Haaknaalden nr 3,5 en 4. Haak je los of strak, neem dan een 

haaknaald kleiner of groter. Ga aan de goede kant van je werk 

verder boven de blokken. 

Haak als je een nieuwe toer die begint met vasten, altijd 1 

keerlossen en begin met vasten in de eerste steek!!!!! Kijk ook bij 

het haken van dit deel naar de tekening hiernaast 

 1e toer: hecht aan met kleur D (goede kant van het werk) en Haak 

in de hoeksteken 1 v en v op alle overige steken v, 480 (300) v. (In 

totaal 30 vasten per gehaakte granny, 1 in de losseruimte dan 28 op 

de stokjes en 1 in de losseruimte)  

2e toer Ga verder met haaknaald nr 4, kleur A, en haak 1 keerlosse, en v 

meerder in de laatste steek 1v, 481 (301)  

3e toer (goede kant van je werk) 1 keerl, 1v,*1l,1st, in 5e steek (4 steken tussen 

ruimte), 1l, 1st in dezelfde steek, 1l, 1st in dezelfde steek, 1l, 1st in dezelfde 

steek, 1l, 1st in dezelfde steek, 1l, 1v in 5e steek (4 steken tussen ruimte),* 

herhaal tussen ** de hele toer.  

 4e toer, 3l, 2 samengehaakte stokjes in de 2e losseruimte, *3l, 1v in volgende 

losseruimte, 1 l, 1v in volgende losseruimte, 3l, 2 x 2 samengehaakte stokjes 

deze haak je met z’n  vieren samen als volgt, de eerste 2 van de 

samengehaakte stokjes haak je in de eerstvolgende lossenruimte, en de volgende 2 samengehaakte 
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stokjes haak je in de 2e losseruimte van de volgende boog, en dan de laatste doorhaling van deze 4 

stokjes in 1 keer doorhalen(5 lussen op de naald) zie de foto hiernaast.* herhaal tussen de ** de hele 

toer, eindig op de laatste boog als volgt, 3l, 1v in volgende losseruimte, 1 l, 1v  in volgende 

losseruimte, 3l, 2 nog niet samengehaakte stokjes in de volgende lossenruimteen 1 samengehaakt 

stokje in de eerste v van de vorige toer, de laatste doorhaling 

door de 4 lussen.  

5e toer 4l, 1 st in beginsteek, 1l, 1 st in beginsteek, 1l,*1v in 

lossenboog die de toer ervoor tussen de 2v is gehaakt, 1l,1st 

in ruimte tussen de samengehaakte stokjes(zie foto 

hiernaast), 1l, 1st in dezelfde steek, 1l, 1st in dezelfde steek, 

1l, 1st in dezelfde steek, 1l, 1st in dezelfde steek, 1l,* herhaal 

tussen ** de hele toer, eindig met 1l, 1st, 1l, 1st, 1l, 1st,   in 

laatste steek tussen de samengehaakte steken en laatste 

samengehaakte stokje.  

6e toer 1 keerl, 1v in eerste steek, 1v in eerste losseruimte, 3l, 

2 x 2 samengehaakte stokjes deze haak je met z’n  vieren 

samen als volgt, de eerste 2 van de samengehaakte stokjes 

haak je in de eerstvolgende lossenruimte, en de volgende 2 

samengehaakte stokjes haak je in de 2e losseruimte van de 

volgende boog, en dan de laatste doorhaling van deze 4 stokjes in 1 keer doorhalen, *3l, 1v in 

volgende losseruimte, 1 l, 1v in volgende losseruimte, 3l, 2 x 2 samengehaakte stokjes deze haak je 

met z’n  vieren samen als volgt, de eerste 2 van de samengehaakte stokjes haak je in de 

eerstvolgende lossenruimte, en de volgende 2 samengehaakte stokjes haak je in de 2e losseruimte 

van de volgende boog, en dan de laatste doorhaling van deze 4 stokjes in 1 keer doorhalen* herhaal 

dit de hele toer, eindig met 3l, 1v op 3l van de vorige toer.  

7e toer 1l, 1v in dezelfde steek, 1l. In de ruimte tussen de 4 samengehaakte stokjes (1st,1l) 5x, v in 
de 1 losseboog tussen de 2 v van de vorige toer, 1l *. herhalen **. Eindig na de laatste (1st, 1l) met 
1v in de laatste steek. 

8 t/m 19e  toer. Herhaal de toeren 4 t/m 7  

20e toer  herhalen toer 4. 

21e toer kleur C, 480v,(300) als volgt 1 keerl, *1v, 3v op lossenketting, 1v op v, 1v op 1l, 1v op v, 3 v 

op lossenketting, 1v op de samen gehaakte st*, herhaal dit de hele toer tussen** 
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Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Bij een 

kleurwisseling, de laatste steek van de voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 

Let op, in dit deel zijn de oneven toeren de achterkant van het werk!! Afkortingen: l is losse, st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een 1persoons deken staan de aantallen tussen haakjes. 

En tel regelmatig je steken.  

22. Ga verder met kleur D, en haaknaald 3,5. Haak 3l,en 1 st in dezelfde steek, *sla2 steken over en 

haak 3 st in 1 steek*, herhaal  dit de hele toer en haak in de laatste steek 1 st. 

23. kleur C. 3 losse, is eerste stokje, en haak in elke steek 1 st. 

24. kleur D. 2 keerlosse en 1  niet afgehaakt st, sla  nu de draad weer om de naald en haal door beide 

lussen , 2l, *3 samen gehaakte stokjes (haak in de 3 eerstvolgende steken een niet afgehaakt stokje, 

en haal na het derde st de draad door alle 3 de stokjes) 2l,* herhaal dit de hele toer. Eindig met 1 st.  

25. kleur C. 1 keerl, in iedere steek 1 v.480v (300v) 

 

(telpatroon is 2 x de beschrijving) 

26. kleur B. Nu ga je filet haken, Haak de eerste toer van de tekening hiernaast. Als volgt, 3 l (=stokje)  

en de rest allemaal stokjes, meerder 1 st aan het einde van de toer. 481 (301) st. 

27. Haak 3 l* 2 dichte hokje, 5 open hokjes, 1 dicht hokje, 5 open hokjes, 2 dichte hokjes. * herhaal 

tussen ** de hele toer (2e toer van tekening) 

28.  3e toer tekening, 3l,*1 open hokje,  2 dichte hokjes, 9 open hokjes, 2 dichte hokjes, 1 open 

hokje*, herhaal tussen **  

29. 4e toer tekening, 3l,* 2 open hokjes, 2 dichte hokjes , 7 open hokjes, 2 dichte hokjes, 2 open 

hokjes, *, herhaal tussen ** 
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30.  5e toer tekening, 3l,* 3 open hokjes,  2 dicht hokjes, 5 open hokjes, 2 dichte hokjes, 3 open 

hokje*, herhaal tussen ** 

31.  6e toer tekening, 3l,* 4 open hokjes, 2 dichte hokjes, 1 open hokje, 1 dicht hokje,1 open hokje, 2 

dichte hokjes, 4 open hokjes, *,  herhaal tussen ** 

32.  7e toer tekening, 3l,* 1 dicht  hokje, 4 open hokjes, 5 dichte hokjes, 4 open hokjes, 1 dicht hokje, 

*, herhaal tussen ** 

33.  8e toer tekening, 3l,* 1 dicht  hokje, 4 open hokjes, 5 dichte hokjes, 4 open hokjes, 1 dicht hokje, 

*, herhaal tussen ** 

34. 9e toer tekening, 3l,* 4 open hokjes, 2 dichte hokjes, 1 open hokje, 1 dicht hokje,1 open hokje, 2 

dichte hokjes, 4 open hokjes, *,  herhaal tussen ** 

35.  10e toer tekening, 3l,* 3 open hokjes,  2 dicht hokjes, 5 open hokjes, 2 dichte hokjes, 3 open 

hokje*, herhaal tussen ** 

36. 11e toer tekening, 3l,* 2 open hokjes, 2 dichte 

hokjes , 7 open hokjes, 2 dichte hokjes, 2 open hokjes, 

*, herhaal tussen **44. 12e toer tekening, 3l,*9dicht 

hokjes, 1 open hokje, herhaal tussen ** 

37 12e toer tekening 3l,*1 open hokje,  2 dichte hokjes, 

9 open hokjes, 2 dichte hokjes, 1 open hokje*, herhaal 

tussen ** 

38.13e toer tekening 3 l* 2 dichte hokje, 5 open hokjes, 

1 dicht hokje, 5 open hokjes, 2 dichte hokjes. * herhaal 

tussen ** de hele toer (2e toer van tekening) 

39. 14e toer tekening 3l (=st) hele toer stokjes 

Block je werk! 

Als het droog is, leg je de verkeerde kanten tegen elkaar van de stroken die nu af zijn, en haak met 

vasten in kleur D, en door beide lussen van je werk (4 lussen op de haaknaald!) in de lossenboog van 

de grannys (hoeken) 1v haken! 

 Zorg ervoor dat je 30 v per granny haakt! 

Haaknaalden nr 3,5 Haak je los of strak, neem dan een haaknaald kleiner of groter. Bij een 

kleurwisseling, de laatste steek van de voorgaande toer met de nieuwe kleur afhaken. 
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Afkortingen: l is losse,v = vasten, st=stokje 

Wij gaan uit van een 2 persoonsdeken, voor een 1 persoons deken staan de aantallen tussen haakjes. 

En tel regelmatig je steken.  

Nu gaan we de rand haken 

Deze haken wij met de kleuren C en D, aan de 

goede kant van het werk. 

Hecht aan in de rechteronderhoek, met kleur C en 

gebruik haaknaald 3,5.  

1e toer: We haken 445 v per zijkant als volgt heb ik 

het ingedeeld vanaf de onderkant t/m de eerste 

granny haak je verdeeld 95v. Haak dit dan nog 3 

keer op deze manier. Over het laatste stuk vanaf de laatste granny rand, haak je nog 65 v. in de hoek 

1 l (plaats hier eventueel een markeerder), Haak verdeeld over de bovenrand 475 (295)v, 1l in de 

hoek (markeerder). Haak nu over eerste stuk TOT granny 65 v, en dan weer vanaf granny tot granny 

95 v, hehaal dit nog 3x. 1l (markeerder. De onderrand 475 (295) v, (op de lossenketting 3 v, tussen de 

st 2v, verdeeld een paar minder zodat je op 475 (295)v uitkomt)hecht af! 

2e toer: hecht aan in 3e st vanaf de rechter onder hoek met kleur D 1 l om te beginnen en 1 v in deze 

steek, 1v in volgende steek, *3l, 1st en 2 l en 1 stokje in de 4e steek, 3l, 1v in de 4e steek, 1v 1v,* 

herhaal tussen de ** tot de volgende hoek. Haak in de hoek 3l, (1 st, 2l, 1 st in de hoeksteek 

(markeerder), 3l, 1 steek overslaan, 1v, 1 v, 1 v, herhaal dan  weer tussen de ** en hierna alle hoeken 

en zijkanten hetzelfde haken. Eindig met 1v, en een hv in de eerste gehaakte v. 

3e toer Ga verder met kleur C, 1l, in onderliggende v 1 v, *4l, 1 st in volgende stokje,3st in de 

losseboog, 1st in volgende stokje, 4l, sla 1 vasten over, 1 v in volgende (middelste) vasten* herhaal 

tussen ** Haak dit rondom en sluit de rand met een hv in de eerste v. Hecht af. 

 

Heel veel plezier met de deken!!! 

Voor warme zomernachten, lekker luchtig slapen!! 

Het zou erg leuk zijn als jullie de foto’s willen plaatsen op de facebook.com/groups/home.cal 
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