DEEL 5

Lees altijd de Tips & Tricks aan het begin van Deel 1 opnieuw door en ook de speciale steken die gebruikt zijn staan hier!
Het aan elkaar haken van de blokken: K8

Haak alle blokken aan elkaar (volgens de afbeeldingen op de volgende pagina) met hv-en door de al van alle
stokjes. Neem hierbij 1 losse van de lbg-en in de hoeken mee. Weet je niet hoe dit werkt? In dit filmpje wordt het
duidelijk uitgelegd, https://www.youtube.com/watch?v=IJmzMZ7QpFo&feature=youtu.be
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2-persoons deken
Voor de 2-persoonsdeken verdeel je de blokken A & B op onderstaande manier.
Begin bij 1 met het aan elkaar haken van de blokken. Leg eerst een blok A en een blok B naast elkaar. [Begin met
een hv in de 2e l van beide hoeken, 56 hv-en door beide AL van de tegenover elkaar liggende stk-jes, hv in de 1e l
van beide hoeken], pak de volgende 2 blokken en herhaal [], pak de 2 volgende blokken en herhaal [], hecht af.
Ga verder met de hv-en rij 2, daarna de hv-en rij 3.
Nu kun je de hv-en rij 4 en 5 haken, in de hv-en rij die je kruist (1,2 &3) haak je geen steek en sla je over.

1-persoons deken
Voor de 1-persoonsdeken verdeel je de blokken A & B op onderstaande manier.
Begin bij 1 met het aan elkaar haken van de blokken. Leg eerst een blok A en een blok B naast elkaar. [Begin met
een hv in de 2e l van beide hoeken, 56 hv-en door beide AL van de tegenover elkaar liggende stk-jes, hv in de 1e l
van beide hoeken], hecht af.

Vierkante deken
Voor de vierkante deken verdeel je de blokken A & B op onderstaande manier.
Begin bij 1 met het aan elkaar haken van de blokken. Leg eerst een blok A en een blok B naast elkaar. [Begin met
een hv in de 2e l van beide hoeken, 56 hv-en door beide AL van de tegenover elkaar liggende stk-jes, hv in de 1e l
van beide hoeken], pak de volgende 2 blokken en herhaal [], hecht af.
Nu kun je de hv-en rij 2 haken, in de hv-en rij die je kruist (1) haak je geen steek en sla je over.
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BASISTOER: K8
Zoals de naam al zegt, is deze toer de basis voor de randen. Het is dus erg belangrijk om een juist aantal steken te
krijgen voor de volgende toeren. Hierbij moet je meerderen of minderen verdeeld over de toer, afhankelijk van
hoeveel blokken je lange en korte kant hebben.
Rondom de middenblokken wordt een rand stokjes gehaakt, hierbij moet je onderstaande tabel gebruiken om het
juiste aantal steken te verkrijgen. Lees eerst de hele instructie op deze bladzijde voordat je aan de slag gaat!
Voor alle maten: haak in de buitenste 4 hoeken (2stk, 2L, 2stk). Haak in de aan elkaar gehaakte hoeken van de
afzonderlijke blokken 1stk in elke lbg, sla de hv waarmee je de blokken aan elkaar hebt gehaakt over (zie foto).

Daarnaast staat in onderstaande tabel hoeveel steken je moet meerderen of minderen en op welk totaal je per
zijkant uit moet komen.
Meerderen doe je op willekeurige plekken verdeeld over de zijkant door 2 stk in één st te haken. Minderen kun
je eenvoudig doen door, willekeurig verdeeld over de zijkant, 2 stk samen te haken.
3 blokken
4 blokken
Hoeveel blokken heeft je 1 blok
2 blokken
je start met 112
je start met 224
je start met 168
zijkant
je start met 56
steken van de
steken van de
steken van de
steken van de
vorige toer
vorige toer
vorige toer
vorige toer
Meerderen/minderen
Je moet er 2
Je moet er 2
Je hoeft niet te
Je moet er 2
meerderen
minderen
meerderen
meerderen of te
verdeeld over de
verdeeld over de
verdeeld over de
minderen
kant van 2
kant van 4
kant van 1 blok
blokken
blokken
Aantal steken van deze
zijkant na de basistoer

Totaal 62 steken

Totaal 120 steken

Totaal 176 steken

Totaal 232 steken

Controle som

Controle som

Controle som

Controle som

56 + 2 in hoek + 2 in
hoek + 2 gemeerderd
= 62

112 + 2 in hoek + 1
in lbg + 1 in lbg + 2
in de hoek + 2
gemeerderd = 120

168 + 2 in hoek + (1
in lbg + 1 in lbg)2x +
2 in hoek = 176

224 + 2 in hoek + (1
in lbg + 1 in lbg)3x +
2 in hoek – 2
geminderd = 232

Totaal aantal steken rondom na de
basistoer:
2-pers: 176+232+176+232=816 st & 4 lbg-2l
1-pers: 62+176+62+176=476 st & 4 lbg-2l
vierkant: 120+120+120+120=480 st & 4 lbg2l
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Vanaf hier haak je niet meer rondom maar ga je aan de afzonderlijke randen,
aan alle 4 de kanten van de middenblokken van de deken, haken.
De randen beginnen met een bies (tr 1 t/m/ 5), deze bies wordt in 1 kleur gehaakt en wordt later in de deken,
telkens in dezelfde kleur, herhaald.

Vanaf hier haak je in heen- en weergaande rijen. Je begint met de ACHTERKANT van het
haakwerk naar je toe.

BIES
Het steken aantal na toer 1 van de bies moet deelbaar door 8 zijn + 2 (kantsteken)! In onderstaande tabel wordt
het aantal steken dat je moet meerderen aangegeven. Meerderen doe je op willekeurige plekken verdeeld over
de zijkant door 2 stk in één st te haken.
Toer 1: K2, achterkant naar je toe. Lees eerst onderstaande tabel voordat je aan de slag gaat!
1 beginstk in lbg in de hoek, 1stk in alle volgende st-en, 1 stk in lbg in de hoek. Draad niet afhechten, ga verder
met tr 2.
In onderstaande tabel wordt het aantal steken dat je moet meerderen/minderen aangegeven.
Hoeveel blokken heeft je
zijkant

Meerderen

Aantal steken van deze
zijkant na de basistoer
na toer 1 van de bies

Totaal 66 steken

2 blokken
je start met 120
steken van de
basistoer
Je hoeft niet te
meerderen of te
minderen
Totaal 122 steken

3 blokken
je start met 176
steken van de
basistoer
Je hoeft niet te
meerderen of te
minderen
Totaal 178 steken

4 blokken
je start met 232
steken van de
basistoer
Je hoeft niet te
meerderen of te
minderen
Totaal 234 steken

(=62 + 1 in lbg + 1 in
lbg + 2extra)

(=120 + 1 in lbg + 1
in lbg)

(=176 + 1 in lbg + 1
in lbg)

(=232 + 1 in lbg + 1
in lbg)

1 blok
je start met 62
steken van de
basistoer
2 meerderen

achterkant
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Toer 2: K2
Ga verder met dezelfde kleur: begin met 5 keerlossen (telt als 1edstk), 44 kruissteken over 4 stk (deze worden
uitgelegd bij de speciale steken, deel 1), 1dstk in laatste stk. Draad niet afhechten, ga verder met tr 3.
Hoeveel blokken heeft je
zijkant
Aantal steken

1 blok

2 blokken

3 blokken

4 blokken

16 kruissteken &
2dstk

30 kruissteken &
2dstk

44 kruissteken &
2dstk

58 kruissteken &
2dstk

Toer 3: K2
Ga verder met dezelfde kleur begin met 3kl (telt als 1estk), [1stk in vlg stk, 2stk in lbg, 1stk in vlg st] tot je 1 st over
hebt, stk in laatste st. Draad niet afhechten.
Stekenaantal als toer 1.

achterkant
Toer 4 & 5: K2
Herhaal toer 2 & 3. Hecht de draad aan het eind van toer 5 af. Herhaal de bies toer 1-5 aan de andere
zijkanten. Kijk voor toer 1 opnieuw in de tabel of je moet meerderen!

EINDE DEEL 5
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