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Zomerse deken 
Deel 4 

T88-89. Kleur D, 1 keerl, vasten (288)  
Filmpje voor uitleg van de steek https://youtu.be/8Ul-

wNbVl9I 

T90. Kleur B, 1 keerl, vasten  haak in laatste st 2v.(289) 

T91. 3 keerl, *2 steken overslaan, 2st 1l 2st in 1 steek, 

2steken overslaan, 1 st*(48 boogjes) 

T 92-101. Herhaal toer 91 totaal 11 toeren met de 

boogjes 

T102. Kleur D, 1keerl, op elke steek 1v, laatste steek niet (288) 

T103. 1keerl, op elke steek 1v, (288)  

Link naar de  volgende steek https://youtu.be/XzmOaGw7Tfc 

T104.  Kleur B, haaknaald 3, 3 keerl, 1st, 

*2 steken overslaan 3 stokjes in volgende 

steek,* herhaal tussen de ** eindig de toer 

met 2 steken overslaan en 2 st. (je hebt 94 

groepjes van 3 stokjes)  

T105. Kleur D, 1 keerl, v op eerste 2 

steken, v tussen de ruimte voor het 

volgende stokje,* 3l, v tussen de ruimte  

van de 3 stokjes, (zie ook de teltekening)* 
herhaal tussen de ** eindig de toer 
met V na de laatste 3stokjes, en op 
de laatste steken v. 
T106. Kleur A. 3 keerl, 1st, *in de 
losseruimte 3 stokjes in,* herhaal 
tussen de ** eindig de toer met 2 
st. 
T107. Kleur D, 1 keerl, v op eerste 
2 steken, v tussen de ruimte voor 
het volgende stokje,* 3l, v tussen de ruimte  
van de 3 stokjes, (zie ook de teltekening)* 
herhaal tussen de ** eindig de toer met V na 
de laatste 3 stokjes, en op de laatste steken v.  
T108. Kleur C. 3 keerl, 1st, *in de losseruimte 3 stokjes in,* herhaal tussen de ** 
eindig de toer met 2 st. 
T109. Kleur D, 1 keerl, v op eerste 2 steken, v tussen de ruimte voor het volgende 
stokje,* 3l, v tussen de ruinte  
van de 3 stokjes, (zie ook de teltekening)* herhaal tussen de ** eindig de toer met V 
na de laatste 3 stokjes, en op de laatste steken v. 
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T110. Kleur A. 3 keerl, 1st, *in de losse ruimte 3 stokjes in,* herhaal tussen de ** 
eindig de toer met 2 st. 
T111. Kleur D, 1 keerl, v op eerste 2 steken, v tussen de ruimte voor het volgende 
stokje,* 3l, v tussen de ruimte  
van de 3 stokjes, (zie ook de teltekening)* herhaal tussen de ** eindig de toer met V 
na de laatste 3 stokjes, en op de laatste steken v. 
 
Hecht tussendoor de draden weg zodat je dat niet op het laatst nog moet doen. 
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