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Zomerse deken 
Deel 12 

Rand 
De zijkanten van de deken als volgt markeerders plaatsen, vouw de deken dubbel zodat de 
boven en onderkant op elkaar liggen. Plaats op de vouw dus midden van de deken aan 
beide zijkanten een markeerder. Vouw nu de onderkant en bovenkant naar het midden, 
plaats weer een markeerder op alle vouwen aan beide kanten, vouw dan nogmaals zodat je 
de deken in gelijke delen hebt verdeeld, je hebt dan 8 vakken aan de zijkant tussen de 
markeerders. Doordat dit nu verdeeld is in delen, kan 
je makkelijker gelijkmatig de steken langs de zijkanten 
haken. (Eventueel kan je alles nog een keer zo 
vouwen dat de ruimtes nog kleiner worden om de 
steken te verdelen.) 
Begin rechts onderaan de deken in een hoek, de 
goede kant van de deken naar je toe. 
 
https://youtu.be/ZuhHpMhZMJI filmpje weefsteek 
 
T1. Kleur A. Hecht aan in de rechter onderhoek, met haaknaald nr 3, de eerste steek is 
hoeksteek, haak 1v, 1l 1v, in de eerste steek. Haak 286 v, hoeksteek, haak 1v, 1l 1v, haak 
nu tot de eerste markeerder 48 v langs de rand, (Heb je nog kleinere vlak gemaakt dan 24 
v), doe dit russen elke markeerders. Totaal aan de zijkant 384v. Eerste steek langs de 
bovenrand weer hoeksteek 1v,1l,1v. 286v, hoeksteek 1v,1l,1v. en haak de andere zijkant 
zelfde als de vorige. Sluit met hv 
T2. Kleur D. haaknaald 3,5, hecht aan in de losse ruimte van de hoeksteek, 1v,1l, 1v. *sla 
volgende steek over, 1l, 1v,*, herhaal tot de hoek tussen de ** en haak in de losse ruimte van 
de hoeksteek 1v,1l,1v, *sla volgende steek over, 1l, 1v,*, herhaal tot de hoek tussen de ** en 
haak in de losse ruimte van de hoeksteek 1v,1l,1v,  haak op deze manier rondom! Ga als je 
bij de hoeksteek bent verder met volgende toer/kleur, niet afsluiten met 
hv. 
T3. Kleur C. in de losse ruimte van de hoeksteek, 1v,1l, 1v. *sla 
volgende steek over, 1l, 1v,*, herhaal tot de hoek tussen de ** en haak 
in de losse ruimte van de hoeksteek 1v,1l,1v, *sla volgende steek over, 
1l, 1v,*, herhaal tot de hoek tussen de ** en haak in de losse ruimte 
van de hoeksteek 1v,1l,1v,  haak op deze manier rondom! Ga als 
je bij de hoeksteek bent verder met volgende toer/kleur 
T4. Kleur D. herhaal toer 3 
T5. Kleur B. herhaal toer 3  
T6. Kleur D. herhaal toer 3 
T7. Kleur C. herhaal toer 3 
T8. Kleur D. herhaal toer 3 
T9. Kleur A. herhaal toer 3  
T10. Kleur D. herhaal toer 3 
T11. Kleur C. herhaal toer 3 
T12. Kleur D. herhaal toer 3, hecht af 
Werk nu alle draden weg,  
Block de deken, dat is opspannen op zachte ondergrond, en ik laat deze altijd onder natte 
handdoeken drogen. 
Heel veel plezier met de deken!!! 
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