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Zomerse deken 
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T200.. 3l, hst, v, l sla ondersliggende steek over, *v, hst, 5 st, hst, v, l 
sla ondersliggende steek over,* herhaal tussen **, eindig met v, hst, 
2st. 
T201. Kleur D. 1keerl, 4v, *vasten lager insteken om de 
onderliggende losse heen, in de vaste van toer 190, 9v* herhaal 
tussen ** de hele toer eindig met vasten lager insteken 3v. 
T202. 1 keerl, vasten. 
T203. Kleur C. 1 keerl, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla ondersliggende steek 
over,* herhaal tussen **, eindig met v, hst,5 st, hst. 
T204. 1 keerl, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla ondersliggende steek over,* 
herhaal tussen **, eindig met v, hst,5 st, hst. 
T205. Kleur D. 1keerl, *9v, vasten lager insteken om de onderliggende losse heen, in 
de vaste van toer 187,* herhaal tussen ** de hele toer eindig met 9v. 
T206. 1 keerl, vasten. 
T207. Kleur B. 3l, st, hst, v, l sla ondersliggende steek over, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla 
ondersliggende steek over,* herhaal tussen **, eindig met v, hst, st. 
T208.. 3l, hst, v, l sla ondersliggende steek over, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla 
ondersliggende steek over,* herhaal tussen **, eindig met v, hst, 2st. 
T209. Kleur D. 1keerl, 4v, *vasten lager insteken om de onderliggende losse heen, in 
de vaste van toer 190, 9v* herhaal tussen ** de hele toer eindig met vasten lager 
insteken 3v. 
T210. 1 keerl, vasten. 
T211. Kleur A. 1 keerl, *v, hst, 5 st, hst, v, l sla ondersliggende steek over,* herhaal 
tussen **, eindig met v, hst,5 st, hst. 
T212. Kleur D. 1keerl, *9v, vasten lager insteken om de onderliggende losse heen, in 
de vaste van toer 187,* herhaal tussen ** de hele toer eindig met 9v. 
T213. 1 keerl, vasten. 
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T214. Kleur B. verder op naald 3,5, in stersteek, als volgt haak 3 losse, steek je 
haaknaald in de middelste steek van de 3 lossen, trek een lus door de steek. Steek 
in de laatste losse, en haal weer een lus op (3 lussen op je haaknaald), steek je 
naald in de laatste (onderste) steek van de vorige toer en haal weer een lus op. 
Steek je naald in de 2e steek van de vorige toer en haal een lus op, daarna door de 
3e steek (je hebt nu 6 lussen op je naald). Sla de draad om je naald en haal de draad 
door alle lussen. Haak 1 losse om het midden van de ster te vormen. Kijk hier ook 
goed naar de foto’s!!!  Steek nu de haaknaald in het midden (het “oog”) en haal een 
lus op. Steek de haaknaald in de laatste steek van de net gemaakte ster en haal een 
lus op. Haal een lus op van de 3e steek van de vorige toer, ook van de steken 4 en 5 
van de vorige toer. Sla de draad om en haal door alle 6 de lussen. 1 losse om de ster 
te sluiten. Ga zo door tot het eind van de toer. Je hebt dan je laatste steek van de 
ster in de laatste steek van de toer (de keerlossen). Maak de ster af en haak in 
laatste steek nog een half stokje. 
T215. 2 l, 1 half stokje in het midden van de laatste ster van de vorige toer. In het 
midden van de volgende ster en alle sterren erna haak je 2 halve stokjes. Aan het 
eind van de toer haak je 1 half stokje in de bovenste van de keerlossen. Als je alle 
steken telt heb je 287  steken. 
T216-227. Herhaal toer 214-215 
T228. Kleur D.vasten, meerder de laatste steek 1v (288) 
T229. Vasten. 
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