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Zomerse deken 
Deel 1 

Gebruik indien nodig een dikkere of dunnere haaknaald als aangegeven, 

kijk of afmetingen uitkomen. 

Haaknaald 3, 3,5 

Afkortingen, l is  lossen, v is vasten, hv is halve vasten, hst is een 
halfstokje, st is een stokje, drstv = dubbel reliëfstokje voor langs, drsta = 
dubbel reliëfstokje achter langs. Bij een kleurwissel de laatste steek van 
de toer ervoor niet afhaken, de laatste doorhaling met de nieuwe kleur 
haken. 
De even naalden is de goede kant van je werk! 
Breedte deken na dit deel is ong 125 (dit wordt na een heel eind haken vaak wat smaller, 
ook bij mij, door de zwaarte van de deken!) x 15 cm hoogte. 
 
Kleuren pakket 1  
wilde bloemen 
whirlette kleur A 882, kleur B 870, Kleur C 894,  kleur D 893, 
Maxi sweet treat, 106, 110, 115, 208, 212, 247, 261, 390, 412. 
 
Pakket 2 
Strand 
Whirlette kleur A 881, kleur B 887, kleur C 886,  kleur D 854  
Maxi sweet treat, 105, 110, 115, 162, 179, 400,  
 
 
Begin met een VASTENKETTING, van 288 steken. Kleur A, 
haaknaald 3,5 
https://youtu.be/-RytE8DImAI filmpje vastenketting 
https://youtu.be/xwODaw0NqAI reliëfsteek wieber 
T1. 1 keerl, 288v 
T2, hkn 3, 3keerl, 286 st minder 1 st door 2-3 samen te haken, (287) 
 

 
 
 
 

 
T3. 3 keerl, 286st. (287) 

T4.. 3l (=st), 5st, *1 drstv op 2e steek (sla steek over),1 st op zelfde steek, 1 drstv om 
zelfde stokje, sla steek over, 5st,* herhaal tussen **, en eindig met 6 st. (95, 1 
minder) 
T5. 3l (=st), 4st, *(sla 1 steek over) 1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 1 st, op 
reliëfstokje van vorige toer, 1 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer, drsta om 
reliëfstokje van vorige toer, sla 1 steek over, 3 st,* herhaal tussen de **, eindig met 5 
st.  

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/-RytE8DImAI
https://youtu.be/xwODaw0NqAI
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Zomerse deken 
Deel 1 

 achterkant  voorkanten  
T6. 3l (=st), 3st, *(sla steek over) 1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 st, op 
reliëfstokje van vorige toer, 3 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer, drstv om 
reliëfstokje van vorige toer, sla 1 steek over, 1 st, herhaal tussen de **, eindig met 4 
st.  

 
 
T7. 3l (=st), 1st, (2 overslaan)1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 1 l, drsta om 2e 
st van vorige toer (terug steken, ze moeten nu kruisen),  5 st op de 5 stokjes van de 
vorige toer, *(2 st overslaan) 1 drsta om 2e reliëfstokje van vorige toer, 1 l, drsta om 
1e reliëfstokje van vorige toer (terug steken, ze moeten nu kruisen), 5 st op de 5 
stokjes van de vorige toer,* herhaal tussen de **, eindig met 2 steken overslaan, 1 
drsta, 1l, 1 l, drsta om 1e reliëfstokje van vorige toer (terug steken, ze moeten nu 
kruisen)  2 st. 

achterkant  voorkant  
 

T8. 3l (=st), 4st, *1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 steek overslaan 3 st, (sla 
steek over)  1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 st op reliëfstokje van vorige 
toer, 1 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer* herhaal tussen** eindig met nog met 2 
st (totaal einde 5st). 

    
T9. 3l (=st), 5st laatste op reliëfst van vorige toer, *1 drsta  om reliëfstokje van vorige 
toer en sla steek over,1 st, 1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 5st,(eerste en 
laatste op reliëfst van vorige toer.* herhaal tussen **, en eindig met 6 st. 

http://www.wolhuisje.nl/
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T10. 3l (=st), 6st, *Haak nu 1 niet afgehaakt drstv, niet afgehaakt st op de middelste 
steek, en 1 niet afgehaakt drstv, haak deze nu samen, 7 st, (de eerste en laatste op 
de reliëfstokjes van de vorige toer*, herhaal tussen de **, eindig met de 7st. 

    
T11. 3l (=st), 6st, * drsta, om de samengehaakte steken van vorige toer, 
7 st *, herhaal tussen de **, eindig met 7st. 
T12. 3 keerl, 286st. (287) 
T13. Haaknaald 3,5, 1 keerl, vasten, haak 2v in 
steek 286,  (288) 
T14. 1 keerl, vasten (288) 
T15-16. Kleur D. 1 keerl, vasten (288) 
 https://youtu.be/vBd5D7plyOo link naar tulpensteek 

T17. Kleur C, 1 keerl, vasten haak laatste 2 v samen. (287) 
T18-19. 1 keerl, vasten 
T20. Kleur A, 2 keerl, 1 steek overslaan,* in volgende 
steek 1st 1l 1st, 2st overslaan, * herhaal tussen **, eindig 
met 1 steek overslaan en hst. 
T21. Kleur B, 2 keerl, 1l,* 4 samen gehaakte st om de 
losseruimte van vorige toer, 2l*, herhaal dit de hele toer 
eindig met 1 l en 1 hst. 
T22. Kleur D,1 keerl, haak 1v om 

kettingl, *1v op samen gehaakte 
steken, 2  om ketting vasten* 
herhaal, eindig de toer met 1 v 
om laatste kettingl en v op 
laatste steek (287) 

T23-24. 1 keerl, vasten (287) 
T25. Kleur A, 2 keerl, 1 steek overslaan,* in volgende 
steek 1st 1l 1st, 2st overslaan, * herhaal tussen **, 
eindig met 1 steek overslaan en hst. 
T26. Kleur B, 2 keerl, 1l,* 4 samen gehaakte st om de 
losseruimte van vorige toer, 2l*, herhaal dit de hele toer 
eindig met 1 l en 1 hs 

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/vBd5D7plyOo

