Haakpatroon Gestreepte strand deken
Ontworpen door: Created by Carolien

Het haken van deze deken is een heerlijk tomeloos project, zet jouw favoriete serie aan en
haken maar. Je haakt enkel halve stokjes paarsgewijs, door verschillende kleuren te
gebruiken krijgt de deken een speelse uitstraling. Ga je liever voor een stoere deken, kies
dan voor één kleur.
Het dekentje dat ik maakte is gehaakt met Stylecraft Special DK, maar het is natuurlijk ook
te haken met jouw favoriete garen. Kies wel altijd voor een haaknaald groter dan het garen
aangeeft, dit voor een soepel vallende deken.

WAT HEB JE NODIG?

AFKORTINGEN

Voor een dekentje van ca. 75 x 75 cm

L = losse
KL = keerlosse
HST = halfstokje

4 bollen Stylecraft Special DK,
gebruikte kleuren,
1 bol Aspen, kleur A
2 bollen Teal, kleur B
1 bol Cream, kleur C
Haaknaald 5,5 en 6,5 mm

UITLEG HALF STOKJE SAMEN HAKEN
Sla de draad om de naald en steek in de 1e steek, haal een draad om, sla de draad nogmaals
om de naald steek in de 2e steek, haal een draad op, je hebt nu 5 lussen op de naald staan, sla
de draad om de naald en haal de draad door alle lussen op de naald.

WERKWIJZE
Start met haaknaald 6,5 en haak 82 l. Of een aantal lossen naar keuze + 2 l.
Haak verder met haaknaald 5,5.
Toer 1
Toer 2

Toer 3 t/m 73

2 hst samen in de 3e en 4e l, *2 hst samen in dezelfde l als vorige steek en
volgende l*, herhaal *-*, haak in de laatste losse een extra hst.
2 kl, 2 hst samen in de 1e en 2e steek van de vorige toer, *2 hst samen in
dezelfde steek als vorige steek en volgende steek*, herhaal *-*, haak in de
laatste steek een extra hst. Je haakt dus niet in de keerlosse van de vorige
toer.
herhaal toer 2.

GEBRUIKT KLEURSCHEMA
Toer 1 t/m 9
Toer 10 t/m 12
Toer 13
Toer 14 t/m 20
Toer 21 t/m 23
Toer 24 t/m 26
Toer 27
Toer 28 t/m 32
Toer 33 t/m 41
Toer 42 t/m 44

Kleur A
Kleur B
Kleur C
Kleur B
Kleur A
Kleur C
Kleur B
Kleur C
Kleur B
Kleur A
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Toer 45
Toer 46 t/m 50
Toer 51 t/m 53
Toer 54 t/m 56
Toer 57
Toer 58 t/m 66
Toer 67 t/m 73

Kleur C
Kleur A
Kleur B
Kleur C
Kleur A
Kleur C
Kleur B

Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl).
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan
wel altijd naar de ontwerper van het patroon.

SOCIAL MEDIA
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt
kunnen wij het zien:
Instagram: @createdbycarolien en @gekophaken
Facebook: @Created by Carolien en @Gek op Haken
En eventueel de volgende hashtags: #gestreeptestranddeken en #gekophakenproject
Veel haakplezier!
Liefs Carolien
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