DEEL 15

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
Opvulvierkanten voor de hoeken (haak 4 stuks):
Nu gaan we de ontstane lege vierkantjes opvullen door 4 vierkantjes te haken. Hierin kun je je eigen creativiteit
kwijt, wil je ze juist opvallend met de accentkleuren of vind je ze mooier in één van de ‘hoofdkleuren’ waardoor ze
minder opvallen. Mijn kleuren voor de 1-persoons NORDIC deken: Tr1-K4, Tr2-K5, Tr3-K5, Tr4-K2. Kleurvolgorde
van mijn moeders 2-persoons FALL deken: Tr1-K8, Tr2-K4, Tr3-K4, Tr4-K9. Kleurvolgorde van de vierkante
LAVENDER deken: Tr1-K4, Tr2-K3, Tr3-K3, Tr4-K7.
•

Alle toeren worden gesloten met een hv in de eerste st tenzij anders aangegeven.

•

Alle toeren begin je met een begin steek (beginhv, beginv, beginhstk, beginstk) tenzij anders
aangegeven. In het patroon wordt dan de ‘gewone’ steek genoemd (hv, v, hstk, stk)

Toer 1: K4
Haak in een magische ring 3L (is 1e stk), 1 stk, [8L, 2 stk] 3x, 8L.
Aantal steken: 8stk en 4 lbg.
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Toer 2: K5
1 beginstk in 1e stk in een willekeurig groepje van 2 stk, 1stk in zelfde stk, [2stk in vlg stk, 4L, 2stk in vlg stk] 3x,
2stk in vlg stk, 4L, hv in 1e stk. Draad niet afhechten.
Aantal steken: 16stk en 4 lbg.

Toer 3: K5
Ga verder met dezelfde kleur. 2L (is 1e hstk), 1hstk in vlg 3 stk-jes, [1stk in 3e L van lbg van tr 1 en tegelijk om lbg
van tr 2, 2stk in vlg L en om lbg van tr 2, 2L, 2stk in vlg L en om lbg van tr 2, 1stk in vlg L en om lbg van tr 2, 1hstk
in vlg 4 stk-jes] 3x, 1stk in 3e L van lbg van tr 1 en om lbg van tr 2, 2stk in vlg L en om lbg van tr 2, 2L, 2stk in vlg L
en om lbg van tr 2, 1stk in vlg L en om lbg van tr 2, Afhechten met hv in tweede L.
Aantal steken: 16hstk, 24stk en 4 lbg.

Toer 4: K2
begin in willekeurige hoek [(1v-al, 2L, 1v-al) in lbg, 1v-al in vlg 10 st] 4x. Draad niet afknippen, maar gebruiken om
met hv tussen de randen te haken.
Aantal steken: 48v en 4 lbg.
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Haak de 4 tussenvierkanten tussen de biezen, met hv.
Hiervoor leg je de deken plat op tafel en leg je de gehaakte tussenvierkanten in de ontstane openingen.

Speld de vierkantjes tussen de biezen.

Begin met het haken van hv-en, de draad houd je hierbij achter je werk en je haalt telkens een lus op naar
boven. Trek de draad niet te strak aan. Krijg je een te strakke naad neem je haaknaald dan een halve maat
groter.

CAL MADE BY MOM 2017 © Alle rechten voorbehouden. Dit patroon is voor eigen gebruik. Het mag niet worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt worden, op welke manier dan ook, zonder toestemming van Haakdingen.nl

79

Buiten Rand die gebruikt is bij de Lavender en de Nordic:
De buitenrand haak je in een steek die het best bij jouw haak
handschrift past. De bedoeling is dat de 1e tr niet gaat lubberen. Ik
bereik dit door een rand vasten, omdat ik deze redelijk strak haak,
maar mijn moeder bereikt dit door een toer halve stokjes. Gewoon
proberen dus.

Toer 1: K2, als je deze met hstk haakt!
Begin in willekeurige hoek [(1hstk, 2L, 1hstk) in lbg, 1hstk in alle st tot de bies, 14 hstk verdelen langs bies, 1hstk in
alle vlg st tot de vlg bies, 14 hstk verdelen langs bies, 1hstk in alle vlg] herhaal langs alle 4 de kanten.
Toer 1: K2, als je deze met v haakt!
Begin in willekeurige hoek [(1v, 2L, 1v) in lbg, 1v in alle st tot de bies, 14 v verdelen langs bies, 1v in alle vlg st tot
de vlg bies, 14 v verdelen langs bies, 1v in alle vlg] herhaal langs alle 4 de kanten.
Toer 2: K8
Begin in willekeurige hoek [(1hstk, 2L, 1hstk) in lbg, {1L, 1 st overslaan, 1hstk in vlg st} herhaal tot 1 st voor de
hoek lbg, 1L], herhaal langs alle 4 de kanten. Kom je op het eind niet uit? Sla dan ‘per ongeluk’ een keer 2 st over.

Buiten Rand die gebruikt is bij de Fall

Toer 1: K2
Haak deze als toer 1 van de Nordic/Lavender, sluit met een hv en ga verder met dezelfde kleur.

CAL MADE BY MOM 2017 © Alle rechten voorbehouden. Dit patroon is voor eigen gebruik. Het mag niet worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt worden, op welke manier dan ook, zonder toestemming van Haakdingen.nl

80

Toer 2: K2
Ga verder met dezelfde kleur. 2L (telt als 1e hstk), [1L, (hstk, 2L, hstk) in lbg in de hoek, (1L, 1 st overslaan, 1 hstk)
herhaal () tot de laatste st voor de hoek] 4x, vergeet bij de laatste herhaling het laatste hstk, sluit met een hv en ga
verder met dezelfde kleur.
Toer 3: K2
Ga verder met dezelfde kleur. 1hv naar de vlg lbg, 1v in dezelfde lbg, 6L, 1v in de 4e L vanaf de naald, 3L, 1v in vlg
lbg (=hoek), [(6L, 1v in de 4e L vanaf de naald, 3L, 1v in vlg lbg, 1L, 1v in vlg lbg) herhaal () tot en met de laatste lbg
voor de hoek. 6L, 1v in de 4e L vanaf de naald, 3L, 1v in vlg lbg (=hoek)] 4x. vergeet bij de laatste herhaling de hoek
en stop bij de 1e v.
Als je bij de hoek niet uitkomt, sla den 1L en 1v over of sla een lbg over. Draad afhechten en wegwerken.
En je bent klaar! GEFELICITEERD,

JE HEBT NU EEN PRACHTIGE DEKEN MadeByYou!

Reuze trots ben ik op mijn moeder die ze deze prachtige deken heeft ontworpen.

EINDE VAN DE Cal MadeByMom
Heb je vragen over dit patroon probeer dan hulp te zoeken in de FB-groep waarin ik en mijn moeder allebei ook
dagelijks actief zijn https://www.facebook.com/groups/619306631548527/?fref=ts
Of neem dan contact met mij op via de mail:
mailto:dianne@haakdingen.nl?subject=vraag over CalMadeByMom
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