
Patroon streep deken (90x95cm)

Benodigdheden: 3x Catania Grande taupe nr. 3254

2x Catania Grande sand nr. 3248

2x Drops Paris licht turquoise nr. 2

3 x Drops Paris perzik nr. 27

2 x Drops Paris licht oudroze nr. 59

2 x Drops Paris abrikoos nr.01

2 x Drops Paris donker oudroze nr. 60

Haaknaald nr 4,5

Schaar

Naald om de eindjes weg te werken

Beschrijving patroon:

Om dit dekentje te haken keer je je werk niet, maar hecht je je draad aan het eind van elke ronde af en begin je weer aan de 

rechterkant (voorkant) met de nieuwe kleur.

Je haakt alle stokjes door alleen in de achterste lus van het vorige stokje te haken.

Begin met een ketting van 169 Lossen en drie extra lossen (dit vervangt je eerste stokje)

1/2



Haak een stokje in de vierde losse vanaf je haaknaald. * Haak daarna in de volgende vijf lossen een stokje.

Haak in de volgende drie lossen een samengehaakt stokje.  (hier minder je dus)

Een samengehaakt stokje haak je als volgt:

In de eerste losse haak je een stokje tot aan de laatste doorhaling, je laat dus twee lussen op je

naald staan. Je gaat nu naar de volgende losse en haakt daar het stokje weer tot aan de laatste doorhaling.

Je gaat nu naar de laatste losse en haakt weer tot aan de laatste doorhaling. Dan haal je je daar nog

een keer op de naald en haalt de draad in één keer door al je lussen.

In de volgende 5 lossen haak je weer in elke losse één stokje.

In de volgende losse haak je een stokje, een losse en één stokje (hier meerder je dus) *

Vervolgens haak je de hele rij zoals beschreven tussen de *.*

En sluit je de rond af met twee stokjes in de laatste losse.

In plaats van nu je werk te keren, begin je weer aan de voorkant/rechterkant van je werk met drie lossen.

Daarna haak je weer zoals beschreven tussen *.*

Tip: heb je geen zin om daarna nog alle draadjes weg te moeten werken.. Haak dan aan het begin van je werk 

elke keer alvast de eindjes mee in je stokjes. 

En dit kun je ook aan het eind van je deken weer doen. Zo ben je bij de laatste ronde ook echt helemaal klaar met

je deken!!

Op deze manier haak je je hele deken.

Wil je dezelfde strepen als ik, dan gebruik je onderstaand schema.

Rij 1 donker oudroze Rij 31 perzik

Rij 2 licht oudroze Rij 32 licht turquoise

Rij 3 licht oudroze Rij 33 abrikoos

Rij 4 taupe Rij 34 sand

Rij 5 licht turquoise Rij 35 licht oudroze

Rij 6 licht turquoise Rij 36 perzik

Rij 7 perzik Rij 37 licht oudroze

Rij 8 abrikoos Rij 38 licht oudroze

Rij 9 sand Rij 39 donker oudroze

Rij 10 perzik Rij 40 taupe

Rij 11 perzik Rij 41 abrikoos

Rij 12 abrikoos Rij 42 licht turquoise

Rij 13 abrikoos Rij 43 perzik

Rij 14 taupe Rij 44 perzik

Rij 15 licht oudroze Rij 45 donker oudroze

Rij 16 sand Rij 46 donker oudroze

Rij 17 donker oudroze Rij 47 licht oudroze

Rij 18 perzik Rij 48 taupe

Rij 19 taupe Rij 49 abrikoos

Rij 20 taupe Rij 50 sand

Rij 21 licht oudroze Rij 51 perzik

Rij 22 licht oudroze Rij 52 licht turquoise

Rij 23 licht turquoise Rij 53 licht turquoise

Rij 24 perzik Rij 54 abrikoos

Rij 25 abrikoos Rij 55 taupe

Rij 26 donker oudroze Rij 56 perzik

Rij 27 donker oudroze Rij 57 licht oudroze

Rij 28 taupe Rij 58 licht oudroze

Rij 29 licht oudroze Rij 59 donker oudroze

Rij 30 perzik

Heel veel plezier met je deken!

Tot slot nog even dit:

Dit patroon is met de grootste zorg door Wolcafé samengesteld. 

Mocht het toch nog voorkomen dat er een foutje in is geslopen dan horen wij dit uiteraard graag. Zodat we het patroon alsnog 

kunnen aanpassen en verbeteren.

Mocht je naar aanleiding van dit patroon nog vragen hebben of willen weten. Dan kun je ons mailen via: info@wolcafe.nl

of bezoek de website www.wolcafe.nl
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