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Week 13, de allerlaatste week van de deken zelf. Hierna alleen nog de rand. We starten de 

week met 198 steken in de toer. Geniet er nog even van deze week!! 

Wissel aan het eind van toer 265 naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080. 

 

Toer 266 

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

half stokje. Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnummer 1065/1130/1422/1081. 

 

Toer 267 

Haak 2 lossen, dit is niet je 1ste stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

stokje. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1724/1005/1203/2010.  

 

Toer 268 

Haak 3 lossen, dit is niet je 1ste dubbele stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna 

een dubbel stokje. Wissel bij het laatste dubbele stokje naar kleurnummer 

1065/1130/1422/1081. Je laat hier de 2 beginlossen van de vorige toer gewoon liggen, daar 

doe je niks mee. 

 

Toer 269  

Haak 2 lossen, dit is niet je 1ste stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

stokje. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer 1009/1064/1099/1080. Je laat hier de 

beginlosse van de vorige toer gewoon liggen, daar doe je niks mee. 

 

Toer 270  

Haak 1 losse, dit is niet je 1ste halve stokje. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een 

half stokje. Wissel bij het laatste halve stokje naar kleurnummer 1432/1004/2012/1302. 

 

Toer 271 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en in alle steken daarna een vaste. Hecht aan het eind van 

de toer de draad af. 
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Toer 272 

Deze toer haken we de Parelsteek voor de allerlaatste keer in deze deken. Geniet er dus nog 

even van. Het is werkelijk een pareltje van een steek en ze geeft iets heel mooi sierlijks aan je 

deken! 

Hecht in de 1ste steek aan de andere kant van de toer dan je net geëindigd bent kleurnummer 

1822/1080/2018/1083 aan. 

Haak 3 lossen, dit is je 1ste stokje. Haak in de volgende steek (de 2de) een stokje. Om dit stokje 

haak je een “parel”. Hiervoor sla je de draad om je naald en steekt je naald achter het stokje 

dat je net hebt gehaakt. Leg de draad weer om je naald en haal hem op. Herhaal dit nog 2 

keer. Je hebt nu 7 lussen op je naald. Leg de draad weer om je naald en haal hem door de 

eerste 6 lussen op je naald. Leg de draad nog eens om je naald en haal hem door de laatste 2 

lussen. Je 1ste “parel” is gehaakt! Sla 1 steek over en haak een stokje in de steek erna. *Haak 

een “parel om dit stokje. Sla 1 steek over en haak een stokje in de steek erna.** Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Hecht aan het eind van de toer de draad af.  

 

Toer 273 

Hecht aan de andere kant van de toer (in de 3de van de 3 beginlossen) kleurnummer 

1432/1004/2012/1302 aan. 

Haak 1 losse. Haak in de 1ste en 2de steek 2 vasten samen. Hiervoor steek je je naald in de 1ste 

steek en aalt de draad op. Je steekt je naald in de 2de steek en haalt de draad nogmaals op. Je 

hebt nu 3 lussen op je naald. Leg de draad om je naald en haal hem door alle 3 de lussen op je 

naald. Je hebt nu 1 steek geminderd. Dit doe je omdat je voor de laatste toeren 197 steken 

nodig hebt. Haak verder in iedere steek 1 vaste. Hecht de draad af. Neem even een momentje 

om je steken te tellen. Klopt het dat je er 197 hebt? 

 

 
 

Toer 274 

Hecht aan de andere kant van de toer kleurnummer 1277/2010/1034/1820 aan. Haak 3 lossen 

(dit is je 1ste stokje). Haak in de 2de steek en in alle steken daarna een stokje. 

 

Toer 275 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om de volgende 3 stokjes van de vorige 

toer. Je haakt dus niet in de steken bovenop de stokjes. Sla hiervoor de draad om je naald en 

steek je haaknaald van voor naar achteren langs de rechterkant van het 2de stokje van de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Week 13 Home Sweet Home - ©2018 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

vorige toer. Steek je naald weer terug van achter naar voren langs de linkerkant van het 2de 

stokje van de volgende toer. Sla de draad om je naald en haal hem op. Sla de draad weer om 

je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Sla de draad weer om je naald en 

haal hem door de laatste 2 lussen op je naald. Dit was je 1ste reliëfstokje. Doe bij de volgende 

2 steken hetzelfde. 

Om de volgende 3 stokjes van de vorige toer haak je ook weer een reliëfstokje, maar dit keer 

achterlangs. Sla hiervoor de draad om je naald en steek je haaknaald van achter naar voren 

langs de rechterkant van het 2de stokje van de vorige toer. Steek je naald weer terug van voor 

naar achteren langs de linkerkant van het 2de stokje van de volgende toer. Sla de draad om je 

naald en haal hem op. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je 

naald. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de laatste 2 lussen op je naald. Doe bij 

de volgende 2 steken hetzelfde. Herhaal dit tot je nog 1 steek (de 3 beginlossen) over hebt. 

Steeds 3 reliëfstokjes voorlangs en 3 reliëfstokjes achterlangs. Je eindigt met 3 reliëfstokjes 

voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de 

vorige toer. 

 

Toer 276 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om de volgende 3 stokjes van de vorige 

toer. Deze toer haak je eigenlijk weer hetzelfde als de vorige toer, alleen dan andersom. Je 

begint dus met 3 reliëfstokjes achterlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes voorlangs. Zo ga je 

door tot je nog 1 steek over hebt.  Je eindigt met 3 reliëfstokjes achterlangs. Haak tenslotte 

nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer. 

 

Toer 277 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om de volgende 3 stokjes van de vorige 

toer. Deze toer haak je weer hetzelfde als toer 275. Je begint dus met 3 reliëfstokjes voorlangs 

en daarna haak je 3 reliëfstokjes achterlangs. Zo ga je door tot je nog 1 steek over hebt. Je 

eindigt met 3 reliëfstokjes voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 

3 beginlossen van de vorige toer. 

 

Toer 278 t/m 281 

Herhaal steeds toer 276 en 277. Hecht na toer 281 de draad af. 

 

 
 

Kun je geloven dat je deken nu (bijna) klaar is? Kijk er maar eens goed naar en wees maar 

trots!! Dit is jouw deken! Jij hebt haar gehaakt!! Het enige dat nu nog moet gebeuren is de 

rand er omheen maken. Dat doen we volgende week. 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende  week!! 

 

x Joke 
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