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CirkelDeken 
 

 
 

Ik heb deze deken gemaakt van de Einband van Lopi. Ik haakte met 2 draden op haaknaald 

nummer 4. Voor deze deken had ik 11 bollen nodig van kleurnummer 0851 (ecru), 11 bollen 

van kleurnummer 0886 (beige) en van alle kleurtjes, kleurnummers 1766 (oranje), 0047 

(lichtrood), 9165 (donkerrood), 9020 (paars), 9128 (roze), 0010 (jeansblauw), 0118 

(donkerblauw), 1765 (geel) en 9268 (lichtgroen) gebruikte ik 1 bol.  

De afmeting van deze deken is 1.10 x 1.70 m 

 

Toer 1 

Maak met één van de 9 kleuren een magische lus met daarin 12 vasten. Trek aan de korte 

draden tot je een gesloten cirkel hebt. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. 

Weet je niet hoe je een magische lus maakt? Hiervan staat een filmpje op mijn website. 

http://lossenenvasten.nl/videos/ 

 

 
 

Toer 2 

Haak 4 lossen en in dezelfde steek nog een dubbel stokje. Haak in de volgende 11 steken elk 2 

dubbele stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de 4de van de 4 beginlossen. Je hebt nu 24 

steken. 

 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://lossenenvasten.nl/videos/
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Toer 3 

Haak 3 lossen en een stokje in dezelfde steek. Haak 2 lossen en sla 1 steek over. *Haak in de 

volgende steek 2 stokjes. Haak daarna 2 lossen en sla 1 steek over.** Herhaal van * tot ** tot 

het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de van de 3 beginlossen. Wissel 

hierbij naar kleurnummer 0851. 

 

 
 

Toer 4 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste en de 2de steek elk een vaste. Haak in de volgende 2-lossenlus 3 

vasten. Haak zo verder de rest van de toer in iedere vaste een vaste en in iedere 2-lossenlus 3 

vasten. Sluit de toer met een halve vaste in de voorste lus van de 1ste vaste. Wissel hierbij 

terug naar de kleur waar je mee bezig was. Je hebt nu 60 vasten. 

 

 
 

Toer 5 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de voorste lus van de 1ste steek en alle 59 steken daarna. Sluit 

de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. 

Hecht de draad af en werk alle draadjes netjes weg. 

 

 
 

Toer 6 

Hecht op een willekeurige plek kleurnummer 0886 aan in de achterste lus van een steek van 

toer 4. Haak 4 lossen. Haak in de volgende 59 achterste lussen een dubbel stokje. Sluit de toer 

met een halve vaste in de 4de van de 4 beginlossen. Wissel hierbij naar kleurnummer 0851. 
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Toer 7 

Haak 5 lossen. In de volgende 14 steken haak je 2 dubbele stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 

2 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes en 2 dubbele stokjes. *In de volgende steek haak je een 

driedubbel stokje, 2 lossen en nog een driedubbel stokje. In de volgende 14 steken haak je 2 

dubbele stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes en 2 dubbele 

stokjes.** Herhaal van * tot ** nog 2 keer. Haak tenslotte nog een driedubbel stokje in 

dezelfde steek als de 5 beginlossen en haak 2 lossen. Sluit de toer met een halve vaste in de 

5de van de 5 beginlossen. Hecht de draad af en werk alle draadjes netjes weg. 

 

 
 

Haak op deze manier van alle 9 kleuren elk 14 vierkantjes, dus in totaal 126 vierkantjes. 
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Als alle vierkantjes zijn gehaakt maken we er banen van. In totaal 14 banen van 9 

verschillende kleuren. 

 

Neem 2 lapjes. Leg deze met de verkeerde kanten op elkaar. Maak een schuifknoop op je 

naald en steek hem door beide hoeken, daar waar je tussen 2 driedubbele stokjes 2 lossen hebt 

gehaakt. Haak een vaste. Je haakt nu de vierkantjes met de kreeftsteek aan elkaar. In principe 

is deze steek een vaste van links naar rechts. Je steekt steeds je haaknaald tussen 2 steken in. 

Je steekt dus je naald van voor naar achter tussen de twee volgende steken in, neemt de draad 

op en haalt hem naar voren. Je legt de draad weer om je naald en haalt hem door de 2 lussen 

op je haaknaald heen. Als je deze steek nog niet kent en hem op deze manier ook niet begrijpt, 

kun je het filmpje op mijn website (www.lossenenvasten.nl) bekijken. Je vindt hem onder 

video’s.  

 

 
 

Zo haak je de hele toer uit, tot je bij de volgende hoek bent aangekomen. Hecht de draad af en 

werk de draadjes netjes weg. Je hebt nu een mooie, stoere rand als scheiding tussen 2 lapjes. 
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Haak zo alle 9 lapjes van de eerste baan aan elkaar. 

Maak op deze manier in totaal 14 banen. 

Hierna haak je de banen aan elkaar. 

Neem 2 banen. Leg ze met de verkeerde kanten op elkaar. 

Het eerste stuk gaat precies hetzelfde als het aan elkaar haken van de lapjes. 

 

 
 

Als je bij de scheiding bent aangekomen steek je je naald weer van voor naar achteren door 2 

lussen van de voorste kreeftsteek en door 2 lussen van de achterste kreeftsteek. Leg je draad 

om de naald en haal hem door de lussen naar voren. Leg de draad weer om de naald en haal 

hem door de lussen op je haaknaald. Haak nu de volgende 2 lapjes aan elkaar. Op deze manier 

haak je de 2 stroken helemaal aan elkaar. Hecht op het eind de draad af en werk de draadjes 

netjes weg. 

 

 
 

Haak op deze manier alle 14 banen aan elkaar. 

 

 
 

Is ze niet prachtig? 
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Tenslotte haak je er nog een rand omheen. 

Meestal zijn de randen die ik ontwerp vrij breed, maar deze deken heeft dat niet nodig vind ik. 

Vandaar een klein randje. 

 

Toer 1 

Maak een schuifknoop op je naald. Steek je haaknaald op een willekeurige plek langs de rand 

in een steek en maak een vaste. 

 

 
 

Haak een vaste in iedere steek. In de beide grote openingen aan de zijkant van een lapje haak 

je 2 vasten en in de steek op de scheiding (de kreeftsteek van het aan elkaar maken van de 

lapjes en rijen) haak je 1 vaste. In de hoeken van je deken haak je 6 vasten. Haak zo helemaal 

rond. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. 

 

 
 

Toer 2 

De laatste toer haak je weer de kreeftsteek. Deze steek kun je inmiddels wel dromen! 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek (aan de rechterkant!) en in alle steken daarna 1 kreeftsteek. 

Ook in de 6 steken in de hoek haak je gewoon 1 steek. Haak helemaal rond tot je weer bij de 

1ste steek bent aangekomen. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste steek. 

 

 
 

Je deken is nu helemaal klaar! 

Omdat het materiaal vrij stug is, dompel ik dit altijd nog even in een badje met Eucalan, 

waarna ik mijn deken block. 

Hiervoor span ik haar met een aantal breinaalden op het logeerbed en laat hem een paar dagen 

drogen. 
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Ik wens je heel veel plezier toe met deze prachtige deken! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. 
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