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Patroon Warme, Wollen Winterdeken


*Info:

-De deken bestaat uit 24 vierkanten, 1 vierkant is 44 x 44 cm.

-De vierkanten worden exact hetzelfde gehaakt, het enige verschil is het 
aantal strepen. 

-Ik geef de beschrijving van vierkant nr 1. Het aan elkaar haken en 
eventuele rand laat ik aan jezelf over.


Vierkant        1                                   2


*Benodigdheden:

-Kleur A:    Marlwool, grijs gemeleerd ca. 2,5 bollen voor 1 vierkant.

-Kleur B:    Fluffy, creme, ca. 1 bol voor twee vierkanten ( 1 en 2 )

Beide garens van Zeeman.

-Haaknaald 6 ( kl B )

-Haaknaald 8 ( kl A )


*Gebruikte steken:

-l    = lossen

-v   = vasten

-st  = stokje

-hv = halve vaste

-t = toer


Opmerking: 

-m.u.v. kleur B, worden de st of v niet op, maar tussen de st van de vorige toer gehaakt.

-2 l aan begin van de toer staat voor 1 st

-3 l aan het begin van de toer staat voor 1 st + 1 l




Patroon vierkant 1


1-  Kleur A, nld 8. In magische lus 1 v, 1 l ( = hoek ), herhaal nog 3x, sluit met een hv. Ga met hv 
naar hoek. 

*Je hebt nu 4 v en tussen elke v 1 l.


2-  In de hoek, 2 l ( = 1 st ), 1 st, 1 l, 2 st, in de volgende 3 hoeken, 2 st, 1 l, 2 st, sluit met hv. Ga 
met hv naar de hoek

*Je hebt in totaal 16 st. Tussen elke hoek 4 st. (zie foto steekmarkeerders )


3-  In de hoek, 3 l ( = 1 st + 1 l ),1st, 3 st tussen de st van de vorige toer, in de hoek 1 st, 1 l, 1 st. 
Herhaal, sluit met een hv. Ga met hv naar de hoek.

Per zijde in totaal 5 st


4a- In de hoek, 2 l, 1 st, 1 l, 2 st, 4 st, herhaal, sluit met hv. Ga naar hoek en haak 3 l = begin van 
toer 5

*Elke zijde in totaal 8 st




4b Kleur B, nld 6. Bekijk de foto’s goed.


-Begin in de hoek waar je bent geëindigd. 

-Haak een v op de eerste 2 st van de hoek, 

-2 l ( zorg dat je het einde van de vorige toer voor het werk hebt liggen, je gaat er dus 
achterlangs ) 

-2 v op de volgende 2 st van de hoek

-1 st op het st van toer 3, dat is tussen het 2e en 3e st van toer 4a ( het st wordt voor het werk 
gemaakt, trek de lus van het st dat je maakt iets omhoog, zodat het niet te strak wordt, omdat je 
een kleinere nld gebruikt )  

-1 v op volgende st van toer 4a

-1 st op st toer 3 herhaal dit tot de volgende hoek, je hebt nu 5 st ( ze ‘liggen’ op de st van 

toer 4a ) daartussen 4 v en in de hoek 2 v, 2 l, 2 v


-herhaal bovenstaande tot eind van de toer, je eindigt met een st. Sluit de toer.


1 st op het st van toer 3

1 v op het st van toer 4aMaak st voorlangs


