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Zomerse deken 
Deel 2 

T27. Kleur C, 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) 
T28-29. 1 keerl, vasten (287) 
T30. Kleur A, 2 keerl, 1 steek overslaan,* in 
volgende steek 1st 1l 1st, 2st overslaan, * herhaal 
tussen **, eindig met 1 steek overslaan en hst. 
T31. 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. 
T32. 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) 
T33-34. 1 keerl, vasten (287) 
T35. Kleur A, 2 keerl, 1 steek overslaan,* in volgende steek 1st 1l 1st, 2st overslaan, * 
herhaal tussen **, eindig met 1 steek overslaan en hst. 
T36. 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. 
T37. 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 2 v op laatste steek (288) 
T38-39. 1 keerl, vasten (288) 
 
https://youtu.be/ErL8fdXAPC8 filmpje boogjessteek 
 
T40. Kleur B, 1 keerl, vasten in laatste 2v (289)  
T41. Hkn 3, 3 l, in zelfde eerste steek nog 2 st, 2 steken overslaan, 1v, 
*2 steken overslaan, 5st in 1 steek, 2steken 
overslaan, 1v *, herhaal tussen **, eindig met 3st in 
de laatste steek. (je hebt nu half boogje, 47 boogjes 
en half boogje) 
T42.1 keerl v op eerste st,* 5 st op volgende v, tussen 
de boogjes), v op middelste steek van boogje *, 
herhaal tussen **, eindig de toer met v op laatste 
steek. 
T43. 3 l, in zelfde eerste steek nog 2 st,v op 
middelste steek van boogje, ,* 5 st op volgende v, tussen de boogjes), v op middelste steek 
van boogje *, herhaal tussen **, eindig de toer met 3st in de laatste steek. 
T44- 54. herhaal toer 42 en 43 
T55. 1 keerl , haak op iedere steek 1v, sla de laatste steek over (288) 
T56-57. Kleur D, 1 keerl , haaknaald 3,5, vasten 
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