Lydia Blanket

Ik wilde deze deken al maken sinds ik het Lydia vierkant ontworpen heb voor Sophie’s Universe CAL. En natuurlijk
moesten hierin ook de roosjes terugkomen, mijn favoriete deel uit Sophie’s Universe.
Gemaakt van Scheepjes Cotton 8, is de Lydia deken een lichte, zomerse deken en heel erg roze! Dit patroon is voor
een babydekentje, maar je kunt heel eenvoudig meer vierkanten toevoegen om hem groter te maken.
Ik hoop dat je veel plezier beleeft met het maken van deze deken!
Dedri
Hier vind je het originele bericht van Dedri met het orginele patroon:
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free‐crochet‐patterns/crochet‐lydia‐blanket‐pattern/
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Materialen
•
•
•

Scheepjeswol Cotton 8 in 5 kleuren (zie hoeveelheden hieronder)
Haaknaald # 3,25 mm
Haaknaald # 3,5 mm – alleen voor de laatste toer van de rand

Vierkanten
Bevestigen
Rand
Totaal meters
Totaal grammen
Totaal bollen

Hoeveelheden (in meters)
Light Pink (718) Pink (719) Fuchsia (720) Light Green (642)
528
288
96
120
75
235
0
85
58
838
288
181
178
246
85
53
53
5
2
2
2

Light Turquoise (622)
168
76
244
72
2

Afkortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AL – Achterste lus
L – Losse
Stk – Stokje
2stk‐sam – 2 stokjes samenhaken
RA – Reliëfsteek achter (steek je haaknaald van achter naar voren rondom het steeltje van de aangegeven
steek en haak de aangegeven steek zoals je deze normaal ook zou haken)
RV – Reliëfsteek voor (steek je haaknaald van voren naar achteren rondom het steeltje van de aangegeven
steek en haak de aangegeven steek zoals je deze normaal ook zou haken)
Hstk – Half stokje
Dstk – Dubbel stokje
V – Vaste
Hv – Halve vaste
St/st‐n – Steek/steken
* – Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keren dat is aangegeven. Deze vaste herhaling zal
telkens bestaan uit meerder instructies.
() – Herhaal de instructies tussen de haakjes het aantal keren dat is aangegeven. Dit is een deel herhaling.

Speciale steken
•

•
•
•
•

•
•

Bobbelsteek: Draad over de naald en steek de naald in de aangegeven steek. Draad over de naald en haal
een lus op. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen. (Draad over de naald en steek de naald in
dezelfde steek. Draad over de naald en haal een lus op. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen)
tweemaal. 4 lussen op de haaknaald. Draad over de naald en haal deze in één keer door alle 4 lussen.
Cluster (3stk‐sam): (Draad over de naald en steek de naald in de volgende steek. Draad over de naald en
haal een lus op. Draad over de naald en haal deze door 2 lussen) 3 keer ‐ 4 lussen op de haaknaald. Draad
over de naald en haal deze in één keer door alle 4 lussen.
Roos: Zie toer 5
Begin steken: Begin steken zijn hetzelfde als gewone steken maar ze worden gehaakt ‘in de lucht’.
Beginnend met een schuifknoop op de haaknaald, haak je de steek als zoals je dat normaal ook doet.
Dstk bobbel: Draad tweemaal over de naald en steek de naald in de aangegeven steek. Draad over de naald
en haal een lus op. (Draad over de naald en haal deze door 2 lussen) tweemaal –2 lussen op de haaknaald.
Draad tweemaal over de naald en steek de naald in dezelfde steek. Draad over de naald en haal een lus op. –
5 lussen op de haaknaald. (Draad over de naald en haal deze door 2 lussen) tweemaal –3 lussen op de
haaknaald. Draad tweemaal over de naald en steek de naald in dezelfde steek. Draad over de naald en haal
een lus op. –6 lussen op de haaknaald. (Draad over de naald en haal deze door 2 lussen) tweemaal –4 lussen
op de haaknaald. Draad over de naald en haal deze in één keer door alle 4 lussen.
7‐dstk Schelp – Dstk in de aangegeven st. (1l, dstk) nog 6 keer in dezelfde steek/ruimte zodat je uiteindelijk 7
dstk en 6 ruimtes van 1l hebt.
5‐ dstk Schelp – Dstk in de aangegeven st. (1l, dstk) nog 4 keer in dezelfde steek/ruimte zodat je uiteindelijk
5 dstk en 4 ruimtes van 1l hebt.
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Speciale Technieken
Magische Ring
Houd het uiteinde van het garen in je
linker handpalm (rechts als je
linkshandig bent) en houd deze op de
plaats met je pink en ringvinger.
Wikkel het garen met de klok mee
rondom je wijsvinger, zodat het
garen over het draaduiteinde kruist
en een lus vormt {Foto 1}. Haal de lus
van je vinger en knijp deze bij elkaar
waar de draden elkaar kruisen {Foto
2}.
Steek je haaknaald in de lus, pak de draad die richting de bol loopt op, en trek deze door de lus {Foto 3}. Garen over
de haaknaald en maak een steek {Foto 4}. Met deze steek heb je de draad richting de bol vastgezet. Vanaf hier volg
je het patroon, de beschrijving van de toer verwerk je in de ring. Als de toer klaar is, trek je het gaatje dicht door het
draaduiteinde aan te trekken {Foto’s 5 en 6}. Je moet het draaduiteinde nog wel heel goed afhechten!

Steekverhouding
Als je het voorgestelde garen en haaknaald gebruikt,
wordt ieder vierkantje 10 cm.

Afmeting deken
95 cm x 72 cm

Kleuren Per Toer
Lydia vierkanten
Toer 1
Light Pink
Toer 2
Pink
Toer 3
Fuchsia
Toer 4
Light Green
Toer 5
Light Turquoise
Toer 6
Pink
Toer 7
Light Pink
Toer 8
Light Pink

Rozen rand
Basis toer
Light Pink
Toer 1
Light Pink
Toer 2
Light Pink
Toer 3
Light Pink
Toer 4
Light Green
Toer 5
Fuchsia
Toer 6
Light Pink
Toer 7
Light Blue
Toer 8
Light Blue

Begin van de toeren
Als een toer met een stk begint:
• Als je dezelfde kleur gebruikt, 3l i.p.v. het
eerste stk. Aan het einde van de toer sluit je
deze met een hv in de bovenste, 3e l.
• Begin je met een nieuwe kleur, dan haak je
een begin stk in de aangegeven steek/ruimte.

Als een toer met een v begint:
• Als je dezelfde kleur gebruikt (1l, v) in de
aangegeven steek/ruimte om je 1e v te
maken. Aan het einde van de toer sluit je deze
met een hv in de v (en niet in de l).
• Begin je met een nieuwe kleur, dan haak je
een begin v in de aangegeven steek/ruimte.
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Instructies
©Dedri Uys 2016. All Rights Reserved
Edited by Venetia Smith, Vertaald door Dianne Baan

Aantekening
Je hebt 48 Lydia vierkanten nodig. Deze vierkanten moet je aan elkaar zetten. Je kunt hiervoor iedere manier
gebruiken die jij wilt. Ik heb (v, 1l, sla 1 st over) gebruikt, dit heb ik eens van mijn oma geleerd. Als de vierkanten aan
elkaar zitten voeg je de rand toe.
Het aantal steken van de rand moet deelbaar zijn door 8 + 6 steken per kant (zonder de ruimtes in de hoeken),
daarom voegen we een basis toer toe voordat we met de rand beginnen.

Lydia vierkanten
Haak er 48

Toer 1
In een magische ring: Haak 12 stk in de ring. Sluit af met een hv in het eerste stk. Hecht de draad af en stop deze
weg. Het eerste van de 12 stk‐jes zijn 3l. Er staat sluit met een hv in het eerste stk, dan sluit je met een hv in de
bovenste van de 3l – zie ook begin van de toeren hierboven.
Let op dat je je begindraad heel goed afhecht. Als je deze gewoon wegknipt zal je hele haakwerk kapot gaan!
Aantal steken: 12 stk‐jes

Toer 2
Begin een nieuwe kleur met een begin hstk in de al van één van de steken. Haak nog een hstk in de al van dezelfde
steek. Haak 2 hstk in de al van alle steken. Sluit af met een hv in het begin hstk‐je. Hecht de draad af en stop deze
weg.
Aantal steken: 24 hstk‐jes

Toer 3
Begin een nieuwe kleur met een hv in dezelfde steek waarin de hv zit waarmee je hebt afgesloten. (Hstk, stk) in de
volgende steek. (Stk‐ hstk) in de volgende steek. *Hv in de volgende steek. (Hstk, stk) in de volgende steek. (Stk‐
hstk) in de volgende steek.* Herhaal ** nog 6 keer. Sluit af met een hv in dezelfde st als de eerste hv. Hecht de draad
af en stop deze weg.
Aantal steken: 40 st‐en – inclusief de hv‐en {16 stk‐jes, 16 hstk‐jes en 8 hv‐en}

Toer 4
Deze toer haak je in de 'derde' lus, deze zit direct achter de al van je steken.
Begin met een begin v en het tweede stk‐je van één van de blaadjes.
*3L. (Bobbelsteek, 4L, bobbelsteek) in de 'derde' lus van het tweede stokje in het volgende blaadje. Dit is nu je hoek
geworden. 3L. V in beide stk van het volgende blaadje.* Herhaal ** nog 3 keer. Laat bij de laatste herhaling de
laatste v vervallen. Sluit af met een hv in de eerste v. Hecht af. Laat de uiteinden zitten tot na de volgende toer, dan
is het makkelijker om deze weg te werken.
Aantal steken:
• Totaal: 16 st‐en, 8 ruimtes van 3l en 4 ruimtes van 4l in de hoeken {8 bobbelst‐n en 8 v‐en}
•

Per kant: 4 st‐en en 2 ruimtes van 3l {2 bobbelst‐n en 2 v‐en}
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Toer 5
*In de ruimte van 4l in de hoek (2stk, 2l, 2stk). Zie ook Begin van de toeren als je hulp nodig hebt om het eerste stk‐je
te haken.Haak een RVstk rondom de volgende bobbelsteek. Haak 3stk in de volgende ruimte van 3l. Haak een RVstk
rondom de volgende 2 v‐en. Haak 3stk in de volgende ruimte van 3l. Haak een RVstk rondom de volgende
bobbelsteek.* Herhaal ** nog 3 keer. Sluit af met een hv in het eerste stk. Hecht de draad af en stop deze weg.
Aantal steken:
•
•

Totaal: 56 st‐en en 4 ruimtes van 2l in de hoeken {40 stk‐jes en 16 RVstk‐jes}
Per kant: 14 st‐en {10 stk‐jes end 4 RVstk‐jes}

Toer 6
* In de ruimte van 2l in de hoek (2stk, 2l, 2stk). 2L. Sla de eerste 'verstopte' steek over. (Haak een cluster, 2l) 4 keer.
Sla de laatste steek over.* Herhaal ** nog 3 keer. Sluit af met een hv in het eerste stk. Hecht de draad af en stop
deze weg.
Aantal steken:
•
•

Totaal: 32 st‐en, 24 ruimtes van 2l (inclusief de ruimtes in de hoeken) {16 stk‐jes en 16 clusters}
Per kant: 8 st‐en en 5 ruimtes van 2l {4 stk‐jes en 4 clusters}

Toer 7
* In de ruimte van 2l in de hoek (2stk, 2l, 2stk). Stk in de eerste 2 steken. (Haak 2stk in de volgende ruimte van 2l,
haak een RVstk rondom het volgende cluster). 4 keer. Haak 2stk in de laatste ruimte van 2l. Stk in de laatste 2 st‐en.*
Herhaal ** nog 3 keer. Sluit af met een hv in het eerste stk. Hv in de volgende st en in de ruimte van 2l in de hoek.
Aantal steken:
•
•

Totaal: 88 st‐en en 4 ruimtes van 2l in de hoek {72 stk‐jes en 16 RVstk‐jes}
Per kant: 22 st‐en {18 stk‐jes en 4 RVstk‐jes}

Toer 8
Als je de beschrijving met foto’s gebruikt, let dan op dat deze toer geen onderdeel van het orginele Lydia vierkant is.
Deze heb ik special voor deze deken toegevoegd.
* In de ruimte van 2l in de hoek (v, 2l, v). V in alle 22 st‐en langs deze kant.* Herhaal ** nog 3 keer. Sluit af met een
hv in de eerste v. Hecht de draad af en stop deze weg.
Aantal steken: 96 v‐en en 4 ruimtes van 2l in de hoek {24 v‐en per kant}

Het aan elkaar maken van de vierkanten
Als alle 48 vierkanten klaar zijn, bevestig je ze aan elkaar met de kleur Light Pink. Je kunt hiervoor iedere methode
die jij prettig vindt gebruiken. Ik gebruik graag de (v, 1l, v) methode en zet ze diagonaal aan elkaar.

(V, 1l, v) methode
HIER kun je een foto beschrijving vinden of plak onderstaande link in je browser:
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet‐tutorials/joining‐crochet‐squares‐part‐2/
Om ze diagonaal te bevestigen met de (v, 1l, v) method, begin je met het vierkant rechtsonder (linksonder als je
linkshandig bent). Je bevestigt dan eerst het vierkant daarboven, gevolgd door het vierkant er direct naast.
Leg het vierkant dat boven het vierkant rechtsonder op zijn plek en klap deze om met de goede kant op het vierkant
rechtsonder in de hoek. De goede kanten liggen nu op elkaar. Met een schuifknoop op je haaknaald begin je in de
ruimte in de hoek, haak een v door beide lagen. 1l. Steek de naald in de eerste st van het bovenste vierkant. Steek
de naald in de tweede st van het onderste vierkant. Haak een v door beide lagen.
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*1l, sla de volgende steek van beide lagen over,
een v door de volgende st van beide lagen.
Herhaal * * totdat je bij de volgende hoek bent.
De laatste v voor de hoek zit in de één na laatste v
van de bovenste laag en in de laatste v van de
onderste laag.
In de ruimte in de hoek haak je (v, 1l) door beide
lagen. Vouw je vierkant open. Nu het vierkant
boven het vierkant in de hoek vast zit moet je het
vierkant ernaast eraan bevestigen. Leg deze
ernaast en klap deze met de goede kant op het
vierkant in de hoek.
Steek de haaknaald in de ruimte in de hoek van
het bovenste vierkant en dan in de ruimte van het
onderste vierkant. Haak een v door beide lagen en
1l. Haak een v door de eerste st van het bovenste
vierkant en door de tweede st van het onderste
vierkant (zoals eerder). *1l, sla de volgende st van
beide lagen over, en een v in de volgende st door beide lagen.* Herhaal totdat je bij de ruimte in de hoek komt. (V,
1l) in de ruimte in de hoek. Afhechten en trek de l strak aan zodat deze een klein knoopje vormt.
Vouw de vierkanten weer open. Je hebt nu 3 vierkanten aan elkaar vast gemaakt: 2 in de onderste rij en 1 in de
bovenste rij. Het lijkt nu een trappetje. Zie ook nummers 1‐3 van de foto.
Je gaat nu verder met het in diagonaale lijn toevoegen van vierkanten.
De volgende ‘diagonale lijn’ toevoegen
Leg 1 vierkant boven het bovenste vierkant aan je rechterhand (links als je linkshandig bent). Leg 1 vierkant in de
ruimte tegen het punt waar de vorige 3 vierkanten bij elkaar komen. Leg 1 vierkant naast het vierkant links
onderaan. (rechts onderaan,als je linkshandig bent). Zie ook nummers 4‐6 van de foto hierboven.
Begin rechts (links, als je linkshandig bent), bevestig
de eerste 2 vierkanten van de diagonale lijn zoals
eerder. Nu kom je bij de ‘binnen’hoek waar de eerste
3 vierkanten bij elkaar komen . Vouw je vierkanten
open en vouw dan de bovenste 3 vierkanten (2, 4, en
5 in de afbeelding) over de onderste 2 vierkanten
zodat je de andere kant van het vierkant kunt
vasthaken.
Voordat je de andere kant van het vierkant vast kunt
haken, moet je het werk verankeren in de ‘binnen’
hoek waar de eerste 3 vierkanten samen komen. Dit
doe je door een hv in de 1l ruimte, die is ontstaan
toen je de eerste 3 vierkanten vast haakte, te haken .
Als je de hv hebt gehaakt 1l. Dit is de hoek.
Steek de haaknaald in de hoek van de vierkanten
(door beide lagen zoals hiervoor) en haak een v. Ga
verder met de (v, 1l, sla 1 over) naad zoals hiervoor,
totdat je alledrie de vierkanten hebt bevestigd. Als je
6|Template

www.lookatwhatimade.net

de laatste kant vast hebt gehaakt hecht je af zoals hiervoor.
De volgende diagonaal ‘lijnen’ toevoegen
Ga door met het toevoegen van vierkanten op de diagonale manier, doe dit stapsgewijs. Je begint altijd rechts
bovenaan (links bovenaan als je linkshandig bent)en je eidigt links onderaan (rechts onderaan als je linkshandig
bent). Als je 6 vierkanten aan de onderkant hebt, dan stop je met het toevoegen van het vierkant links onderaan de
diagonaale lijn (onderaan rechts als je linkshandig bent), zodat je een rechte kant krijgt. Als je deken 8 vierkanten
lang is dan stop je met het aanleggen van vierkanten in de rechter boven hoek van iedere diagonale lijn (bovenaan
links als je linkshandig bent). Doorgaan totdat je alle vierkanten hebt bevestigd.

De rand toevoegen
Basis toer
Aantekening: Omdat de deken rechthoekig is heb je een
korte kant (6 vierkanten) en een lange kant (8 vierkanten).
Werkend in iedere steek en ruimte (zoals hieronder
beschreven) geeft een veelvoud van 8 + 6 st‐en op de korte
kant (dit is wat je nodig hebt om de rand te haken). Echter
aan de lange kant, werkend in iedere steek en ruimte, geeft je
4 st‐en teveel, je moet deze 4 st‐en minderen zodat je toch
het correcte aantal steken krijgt. Ik stel voor dat je 2 stk‐sam
haakt in het midden van het eerste, derde, vijfde en zevende
vierkant. Als alternatief kun je toevallig 4 st‐en overslaan.

*Voor de kanten met 6 vierkanten: (2stk,2l, 2stk) in de ruimte van 2l aan het begin van de korte kant. Stk in ieder st
en ruimte langs de hele rand, let op dat je de eerste (verstopte) steek niet overslaat. (158)
Voor de kanten met 8 vierkanten: (2stk,2l, 2stk) in de ruimte van 2l aan het begin van de lange kant. Stk in ieder st
en ruimte langs de hele rand, 4 steken minderen over de lengte van de deken (zie ook de aantekening hierboven).Let
op dat je de eerste (verstopte) steek niet overslaat. (206)*
Herhaal * * nog één keer. Sluit af met een hv in het eerstestk. Met een hv naar de volgende st en naar de ruimte van
2l in de hoek.

Toer 1
*(2stk,2l, 2stk) in de 2l ruimte in de hoek – zie Begin van de toeren. Dit is de hoek. Stk in iedere st langs de rand. Let
op dat je niet per ongeluk de eerste (verstopte) steek niet.* Herhaal * * nog 3 keer. Sluit af met een hv in het eerste
stk. Met een hv naar de volgende st en naar de ruimte van 2l in de hoek.

Toer 2
*(2stk,2l, 2stk) in de 2l ruimte in de hoek. Dit is de hoek. Sla de eerste (verstopte) st over. Stk in alle andere st‐en
langs de rand.* Herhaal * * nog 3 keer. Sluit af met een hv in het eerste stk. Met een hv naar de volgende st en naar
de ruimte van 2l in de hoek.

Toer 3
*(2stk,2l, 2stk) in de 2l ruimte in de hoek. Dit is de hoek. Stk in de eerste (verstopte) st. (3l en sla de volgende 3 st‐en
over. Stk in de volgende 5 st‐en) totdat er nog 4 st‐en over zijn. 3l en sla de volgende 3 st‐en over. Stk in de laatste
st. * Herhaal * * nog 3 keer. Sluit af met een hv in het eerste stk. Hecht de draden af en stop deze weg.

Toer 4 – Blaadjes
*(V, 2l, v) in de 2l ruimte in de hoek. Dit is de hoek. V in de eerste (verstopte) st. (Sla de volhende 2 stk‐jes over. Haak
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voor de 3l ruimte van toer 3, haak een dstk bobble in de middelste overgeslagen st van toer 2. 5L en haak een dstk
bobble in dezelfde st. Sla de volgende 2 stk‐jes van toer 3 over en een v in het volgende stk‐je) totdat je bij de
volgende ruimte van 2l komt. De laatste v zit in hetlaatste stk‐je voor de ruimte in de hoek.* Herhaal * * nog 3 keer.
Sluit af met een hv in de eerste v. Hecht de draden af en stop deze.

Toer 5 - Rozen
Voordat we deze toer beginnen laat ik je zien hoe je de roosjes maakt.
Roos
Trek de lbg van 3l van toer 3 door de lbg van 5l van toer 4 {foto's 1 & 2}. Je haakt alleen in de lbg van 3l, haak (2v, 3
hstk, 3stk) in de lbg van 3l ‐ foto 3. Haal de laatst gehaakte steek achterlangs naar de eerste steek {foto 4} en zet deze
vast met een hv in de 1e v, er wordt een ring gevormd {foto's 5 & 6}. Laten we dit een aangepaste popcorn steek
noemen.
(V, hstk, 3stk, hstk) in de lbg van 5l van toer 4, deze zit achter de aangpaste popcorn steek {foto's 7 & 8}. Markeer de
eerste van de 3 stokjes met een stukje garen wanneer je het lastig vindt deze later terug te vinden {foto 9}. Om het
roosje af te maken haak je een v in de lbg van 3l van toer 3, zorg er ook nu weer voor dat je voor de lbg van 5l werkt
{foto's 10, 11 & 12}.

Hecht je garen aan met een begin v in de eerste 3l/5l ruimte aan een willekeurige kant (zie de roos hierboven). Dit is
de eerste v van de roos. Maak de roos af zoals hierboven beschreven.
*( 4L en haak een roos in de volgende 3l/5l ruimte) totdat je alle 3l/5l ruimtes hebt gebruikt. 6l. Sla de volgende 3
st‐en over {dit is het laatste blaadje en de laatste 2 v‐en} de 2l ruimte in de hoek, en de eerste 3 st‐en van de
volgende kant {dit zijn 2 v‐en en het eerste blaadje}. Haak een roos in de eerste 3l/5l ruimte van de volgende kant.*
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Herhaal * * nog 3 keer, vergeet hierbij de laatste roos van de laatste herhaling. Sluit af met een hv in de 3l ruimte
waarin de eerste roos zit. Hecht de draden af en stop deze weg.
Vouw de 6l ruimtes in de hoeken achter je werk!

Toer 6 – Schelpen
Wanneer je de schelpen haakt, kun jer ervoor kiezen om voor de l ruimtes van toer 5 te haken of er over heen te
haken. Dit ligt aan jezelf. Ik denk dat de roosjes iet mooier worden als je voor de l ruimtes van toer 5 werkt.
*(2stk,2l, 2stk) in de 2l ruimte in de hoek. Dit is de hoek. Sla de eerste (verstopte) st over. (Stk, hstk, v) in de volgende
st. 4L. Sla de volgende roos en beide blaadjes over. (Werk nu voor de l ruimte van toer 5, {v, hstk, stk} in de volgende
v van toer 4. {Stk, hstk, v} tussen dezelfde v en het volgende dstk bobble blaadje, opnieuw haak je voor de l ruimte
van toer 5. Dit is je eerste schelp. 4L. Sla de volgende roos en beide blaadjes over) totdat je 2 st‐en overhoudt. (V,
hstk, stk) in de volgende v van toer 4. Sla de laatste st van de toer 4 over.* Herhaal * * nog 3 keer. Sluit af met een hv
bovenin het eerste stk‐je. Hecht de draden af en stop deze weg.
Vouw alle 4L‐en achter je werk zodat ze niet voor de rozen zitten.

Toer 7 – De rozen en de schelpen bevestigen
In deze toer werk je in de bovenkant van de rozen van toer 5 en tussen de twee middelste stk‐jes van iedere schelp.
Het helpt als je jezelf eerst eigen maakt met de ‘anatomie’ van de rozen.De ‘bovenkant’van de roos bestaat uit (v,
hstk, 3stk, hstk) gehaakt in de 5l ruimte van toer 4. Als je de RAv haakt, haak je deze in de eerste van de 3stk‐jes.
*(V, 2l, v) in de 2l ruimte in de hoek. Dit is de hoek. V in de eerste 3 stk‐jes. 3L. Haak een RAv rondom de steel van
het eerste stk‐je van de 3 stk‐jes aan de bovenkant van de roos van toer 5. (3L. V tussen de 2 middelste stk‐jes van
de volgende schelp van toer 6. 3L. Haak een RAv rondom de steel van het eerste stk‐je van de 3 stk‐jes aan de
bovenkant van de roos van toer 5.) totdat je iedere roos hebt gehad. 3L. Sla de volgende v en het volgende hstk
over. V in de laatste 3 stk‐jes.* Herhaal * * nog 3 keer. Sluit af met een hv in de eerste v. Hv naar de volgende ruimte
in de hoek.

Toer 8 – Kanten schelpen
Deze toer heeft de neiging om te krullen. Ik vind het niet erg, maar als je een mooie platte laatste toer wilt, kun je het
beste een één maat grotere haaknaald pakken voordat je begint.
Het eerste dstk van deze toer is gehaakt met 4l.
*Haak een schelp van 7dstk in de 2l ruimte van een willekeurige hoek. Sla de eerste 3 v‐en over. (Haak een RVv
rondom de volgende v. Haak een schelp van 5dstk in de volgende v, deze moet boven de roos zitten) totdat je in
iedere roos hebt gehaakt. Haak een RVv rondom de volgende v. Sla de laatste 3 v‐en over. * Herhaal * * nog 3 keer.
Sluit af met een hv in het eerste dstk (bovenste van de 4l). Hecht de draden af en stop deze weg.
Hartelijk dank dat je ervoor hebt gekozen om deze deken te maken. Ik hoop dat je er net zoveel plezier aan hebt
gehad als ik.
Als je je foto’s van dit afgewerkte project wilt delen of wanneer je vragen of feedback hebt, kun je me hier vinden:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Ravelry : http://www.ravelry.com/designers/dedri‐uys
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Pinterest: http://www.pinterest.com/dedri/
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
Heerlijk haken!
Dedri
9|Template

www.lookatwhatimade.net

