
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan. Ik ben niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij 

gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

Zomerse deken 
Deel 5 

T112. Kleur B. 3 keerl, 1st, *in de losseruimte 3 
stokjes in,* herhaal tussen de ** eindig de toer 
met 2 st. 
T113. 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. 
T114. Kleur A. 3 keerl, 1st, *in de losseruimte 3 
stokjes in,* herhaal tussen de ** eindig de toer 
met 2 st. 
T115. 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. 
T116. Kleur C. 3 keerl, 1st, *in de losseruimte 3 
stokjes in,* herhaal tussen de ** eindig de toer 
met 2 st. 
T117. 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. 
T118. Kleur A. 3 keerl, 1st, *in de losseruimte 3 
stokjes in,* herhaal tussen de ** eindig de toer met 2 st. 
T119. 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 3stokjes, en op de laatste steken v 
T120. Kleur B. 3 keerl, 1st, *in de losseruimte 3 stokjes in,* herhaal tussen de ** 
eindig de toer met 2 st. 
T121. Kleur D. 1 keerl, V op iedere steek, meerder aan begin in 3e steek 1v, en aan 
einde 286 e steek 1v. totaal 288v 
Link voor volgende kabelsteek https://youtu.be/gcL2yYe8Dic 

T122-123. Kleur D. 1 keerl, vasten naald 3,5 (288)  
T124. Kleur A. Naald 3, 3 keerl, stokjes. 
T125. 3 keerl, 6stokjes * 4 drsta,  6st*, herhaal tussen **, aan einde 7 st. 

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/gcL2yYe8Dic
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Zomerse deken 
Deel 5 

T126. 3 keerl, 6 stokjes * 1 drstv om 3e st, 
1 drstv om volgendee st, 1 drstv om de 
eerste st die je net hebt overgeslagen, 1 
drstv om 2 e st die je net hebt 
overgeslagen, ga nu verder na de kabel 
6st*, herhaal tussen **, aan einde 7 st. 
T127-135. Herhaal toer 125 en 126. 
T136-137. Kleur D. 1 keerl, vasten naald 
3,5 (288) 
 
Hecht de draden weer weg!! 
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