De Haakhoevedeken
De Haakhoevedeken is een stoere en toch zachte deken, die geschikt is voor op de bank, een stoel, of een bed.
Hij is in rustige kleuren gehaakt, zodat hij in een landelijk interieur past. Uiteraard kun je ook een heel ander
kleurenpalet gebruiken.
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U heeft nodig:
Cygnet Grousemoor Chunky in de kleuren:
Mole: 5 bollen
Grey: 2 bollen
Pebble: 5 bollen
Fawn: 7 bollen
Dit zijn de aantallen die ík heb gebuikt. Het kan zijn dat je meer garen nodig heeft, of juist minder. Dit ligt aan
de hand van haken en aan je maat haaknaald. Zelf had ik van elke kleur een restje over.
Voordelige garenpakketten zijn verkrijgbaar bij www.cronelia.nl (zolang de voorraad strekt). Op een bol
Cygnet Grousemoor Chunky van 100 gram zit 150 meter. Wil je de deken met ander garen haken dan zul je
zelf moeten berekenen hoeveel garen je nodig heeft. Het is voor mij niet te doen om dat voor iedereen
individueel te berekenen.
Verder heeft u nodig:
Haaknaald 6,5 mm. Ik heb de haaknaald van het merk Tulip gebruikt.
Schaar.
Stopnaald.
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Tips, tricks en opmerkingen:
-

-

De deken bevat 7 x 5 granny squares plus een rand.
Keer na elke toer je werk, zowel bij de granny square als bij de rand. De haaknaald blijft in de lus
zitten.
Je bent bekend met het haken van een magische ring, stokje, halve vaste, staand stokje, staande
vaste, afhechten, aanhechten.
In plaats van een staand stokje kun je ook aanhechten en 3 lossen haken.
Voor filmpjes van diverse steken kun je terecht in de Facebookgroep De Haakhoeve:
https://www.facebook.com/groups/1403508006384609/
Begin steeds in een andere hoek dan waar je hebt afgehecht.
Ik heb de te haken steken met een cijfer beschreven, bijv. haak 1 stokje en 1 losse.
Werk na elke granny square de draadjes weg.
Op dit patroon rust copyright. Het is NIET toegestaan dit patroon te delen via social media, te
verkopen, te vertalen, te claimen als uw eigen patroon, enfin, je begrijpt het wel. Je mag wel
verwijzen naar: www.cronelia.nl/patronen.
Heb je een fout gevonden in het patroon, mail dan a.u.b. naar: haakhoevedeken@cronelia.nl.

Een granny square meet ongeveer 18 x 18 cm.
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Toer 1, Grey:
Maak een magische ring en haak hierin *3 stokjes, 1 losse. Herhaal nog drie keer vanaf *. Sluit met 1 halve
vaste in het eerste stokje. Ga met 1 halve vaste naar de hoek, in de hoek nog 1 halve vaste.

Magische ring

Toer 1

Toer 2, Grey:
Haak 3 lossen, keer werk (laat de haaknaald in de lus zitten), haak 2 stokjes, 1 losse, 3 stokjes. Dit is de eerste
hoek. *In de volgende ruimte 3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes. Herhaal de rest van de toer vanaf * en hecht af in
eerste stokje.
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Toer 2 is af
Toer 3, Fawn:
Keer werk, haak in een hoek 1 staand stokje, 2 stokjes, 1 losse, 3 stokjes, in de zijkant 3 stokjes, in de
volgende hoek 3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes. Herhaal de rest van de toer en hecht af.

Begin van staand stokje

Staand stokje

Dit is nu steeds het patroon. Dus in de hoeken haak je 3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes, in de ruimtes van de
zijkanten 3 steeds 3 stokjes. Keer je werk na elke toer.
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Toer 4, Pebble:
Idem toer 3.
Toer 5, Pebble:
Idem toer 4.
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Toer 5
Toer 6, Mole:
Idem vorige toeren.

Toer 6
Toer 7, Fawn:
Idem vorige toeren.
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Toer 7
De eerste granny square (A) helemaal afhaken, de volgende granny’s worden steeds in de laatste toer aan de
vorige granny gehaakt.
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Haak van de tweede granny (B) van de laatste toer een hoek, dan een zijkant, vervolgens een halve hoek
(alleen 3 stokjes), zie foto 1.

Foto 1
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Foto 2

Steek de haaknaald in de hoek van de vorige granny square (in dit geval A) en trek de draad door de lus (foto
2). Je haakt eigenlijk 1 halve vaste. Deze halve vaste vervangt nu de losse in de hoek. Haak nu nog 3 stokjes
in dezelfde hoek van granny B.

In de eerste ruimte van granny A haak je (naast de hoek) 1 halve vaste, en haak je 3 stokjes in de eerste
ruimte van granny B. Vervolg dit proces tot je weer bij een hoek komt. De rest van de granny haak je op de
gewone manier af.
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Wanneer je toe bent aan een tweede rij met granny’s, kom je na de eerste granny op een ‘kruising'. Haak
dan in elke hoek van een granny 1 halve vaste. Zo zit alles steviger vast.
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Werk na elke granny square je draadjes weg.
De rand
Na het vasthechten van je laatste granny square de draad niet afknippen. Haak een rand granny stripes om
de deken heen. Eigenlijk haak je nu één grote granny square. Wanneer je bij een grens van twee granny’s
komt doe je het volgende:

Haak in de hoek 1 stokje en nog 1 stokje dat je niet afhaakt (nu twee lussen op de haaknaald). In de hoek van
de granny ernaast haak je 1 stokje dat je niet afhaakt (nu drie lossen op de haaknaald).
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Haal de draad door alle drie de lussen. Haak nog 1 stokje in de hoek. Dit groepje van ‘vier stokjes’ beschouw
je in de volgende toer als een groepje van drie stokjes. Haak in de volgende ruimtes op de gewone manier
verder.
Bij elke grens van twee granny’s haak je volgens bovenstaand principe. Sluit na de toer met 1 halve vaste in
het eerste stokje en ga met 1 halve vaste naar de hoek. Haak in de hoek 1 halve vaste, 3 lossen, keer werk, 2
stokjes, 1 losse, 3 stokjes. Haak weer een toer granny stripes.
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Sluit met 1 halve vaste in het eerste stokje en ga met 1 halve vaste naar de hoek. Haak 1 halve vaste in de
hoek.
Keer werk en haak een toer stokjes.
LET OP: haak steeds 1 stokje in een steek, 1 stokje in een steek, 1 stokje tussenin twee groepjes van drie
stokjes, dan 1 stokje in een steek, 1 stokje in een steek, dan weer 1 stokje tussenin twee groepjes van drie
stokjes, etc. (zie foto linksonder). In de hoeken 3 stokjes, 1 losse, 3 stokjes.
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Toer met Grey:
Keer werk.
Begin een klein stukje vóór een hoek met in elke steek 1 half stokje. In de hoek 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes.
Vervolg de toer met in elke steek 1 half stokje.
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Laatste toer, met Fawn:
Keer werk.
Begin een stukje vóór een hoek in elke steek 1 vaste dan in een hoek 2 vasten, 1 losse, 2 vasten. In elke steek
1 vaste, in elke hoek 2 vasten, 1 losse, 2 vasten. Hecht af en werk alle draadjes weg.
Mocht je garen overhebben, dan kun je altijd je deken groter maken.
Je deken is klaar. Ik zou het leuk vinden om een foto van je deken te zien in mijn Facebookgroep De
Haakhoeve en/of op Instagram.
Op Instagram a.u.b. deze tags gebruiken: #dehaakhoevedeken #dehaakhoeve
Veel plezier met je deken!
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