Haakpatroon Hexagon Deken
Ontworpen door: Juffrouw Haak

Dekens… Die had ik al een heel stel gemaakt. Dat haakt altijd zo lekker weg en is daarnaast
ook nog gemakkelijk mee te nemen, zodat je overal waar je maar wilt lekker kunt haken!
Het zijn net allemaal kleine projectjes. Steeds wanneer er weer een onderdeeltje af is, heb
je een voldaan gevoel. Maar, ik wilde wel weer eens wat anders dan vierkantjes en dus
kwam ik op deze vorm uit, de hexagon. Ik vind het altijd leuk om wat uit te proberen, dus
ben lekker aan de slag gegaan met het maken van dit patroon! Het resultaat zie je
hierboven. Een mooie, kleurrijke hexagon deken.
Naast dat ik graag ontwerp, deel ik mijn ontwerpen ook graag met anderen! Spread the joy,
nietwaar? Ik zou zeggen, heel erg veel plezier met het maken van dit patroon. Deel je het
resultaat als ‘ie af is? Verderop kun je vinden hoe je dat kunt doen.
Liefs, Marloes
Juffrouw Haak

WAT HEB JE NODIG?

GEBRUIKTE STEKEN

Garen naar keuze met een passende
haaknaald. De juiste maat staat op de
wikkel. Ik gebruikte Royal van Zeeman.

magische ring
losse
vaste
halve vaste
stokje
half stokje

Stopnaald
Je kunt natuurlijk kiezen voor de kleuren
die je zelf mooi vindt!

WERKWIJZE
Hele hexagon haken
Magische ring
1. 3 losse, 11 stokjes in de ring, sluit met een halve vaste.
2. Je gaat nu als volgt 12x een bobbelsteek maken: trek de draad 2cm door de lus, omslaan,
naald insteken en doorhalen en weer 2cm doortrekken. Doe dit tot je 11 lussen op je naald
hebt. Dan omslaan en door alle 11 lussen halen. Haak 1 losse. (Je hebt nu 12x 1 bobbelsteek
plus 1 losse gehaakt in de 12 vasten van de vorige toer. Sluit met een halve vaste.
3. 3 losse (telt als eerste stokje), 2 stokjes in de volgende vasten tot je er 7 hebt. In de laatste
vaste haak je 1 stokje, 2 losse, 1 stokje. (Dit is je hoek.) Ga zo door tot de toer klaar is en je 6
kanten hebt gekregen. Sluit met een halve vaste.
4. Haak een toer met vasten. In de hoeken haak je 2 vasten over de losse van de vorige toer
heen. Sluit met een halve vaste.
Kort gezegd heb ik steeds onthouden tijdens het haken:
1. 12 stokjes in de ring
2. 12x bobbelsteek
3. 6x 8 stokjes met twee lossen
4. Toer met vasten
Halve hexagon haken
*** Let op: Je haakt nu niet in rondes,
maar je keert steeds je werk. ***
Magische ring
1. 3 lossen, 5 stokjes in de ring, 1 keerlosse
2. 6x bobbelsteek, 1 keerlosse
3. 3x 8 stokjes met twee losse, je haakt nu een randje met vasten langs de lange, halve kant
van je hexagon.
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4. Haak een toer met vasten over de 3 rechte kanten. In de hoeken haak je 2 vasten over de
losse van de vorige toer heen. Sluit met een halve vaste.
Hexagons aan elkaar maken
Het aan elkaar maken is heel simpel. Ik heb de hexagons vastgezet aan elkaar met alleen maar
vasten. En dan werk je van onderen naar boven en ga je als het ware zigzaggen. Je houdt dan
kleine tussenstukjes over die je nog apart vasthaakt.
Uiteindelijk heb ik een rand vasten en halve stokjes rondom de deken gehaakt.

Afwerking
…………….

Dit patroon is exclusief beschikbaar gesteld 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: @juffrouw_haak en @gekophaken
Facebook: @Gek op Haken
En eventueel de volgende hashtags: #juffrouw_haak en #gekophakenproject
Veel succes en plezier met haken. Ik zie graag jullie creaties verschijnen!
Marloes “Juffrouw Haak”
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