In het patroon geef ik steeds kleurnummers aan. Dit zijn de 3 kleurvariaties die ik zelf had
bedacht. De volgorde is roze (Rozengeur)/blauw (Zeebries)/groen (Ochtenddauw). Natuurlijk
ben je vrij om je eigen kleuren te kiezen!
We gaan met de rand beginnen! Voor mij is de rand een heel belangrijk deel van de deken. De
rand maakt de deken af, zonder rand is de deken niet compleet. Als de rand er nog niet
omheen zit, vind ik hem vaak zelfs nog niet eens echt mooi. Natuurlijk, de rand kan niet
zonder deken, maar toch!
Toer 1
Maak met kleurnr 1005/1203/1710 een schuifknoop om je naald en steek de naald op een
willekeurige plek in de zijkant van je deken. Zorg ervoor dat de goede kant van je deken
boven ligt. Maak nu een vaste. Maak vasten langs de hele deken. In de dubbele stokjes maak
je 3 of 4 vasten, in de stokjes 2 in de halve stokjes en vasten elk 1 vaste. Dit is niet een
‘must”. Je mag hier mee spelen. Zorg ervoor dat je deken niet gaat trekken of bobbelen. Als
hij trekt maak je te weinig vasten, als hij gaat bobbelen, maak je teveel. In de steken in de
hoeken maak je steeds 4 vasten.
Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste.
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Toer 2
Haak 1 losse en een vaste in de 1ste steek. Haak nu 1 losse. *Sla de volgende steek over en
haak een vaste in de steek daarna. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de
toer. In de 4 steken in de hoeken doe je wel 1 losse, 1 vaste, maar je slaat niet een steek over.
Zoals je ziet heb ik voor alle zekerheid de 1ste losse even gemarkeerd. Zo zie je goed waar het
begin van de toer is.
Sluit de toer door een halve vaste te maken door de 1ste 1-lossenlus. Wissel hierbij naar
kleurnr 1065/1316/1027.

Toer 3
Maak 2 lossen. *Haak een vaste in de volgende 1-lossenlus en haak een losse.** Herhaal van
* tot ** tot het eind van de toer. In de hoeken kun je gewoon hetzelfde doen. Je hebt bij de
vorige toer genoeg gemeerderd om trekken te voorkomen. Denk er hier wel om dat je een
vaste maakt in de 1-lossenlus tussen de 2 vasten. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste 1lossenlus. Wissel hierbij naar kleurnr 1005/1203/1710.
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Toer 4
Haak 2 lossen. *Haak 1 vaste in de volgende 1-lossenlus en haak een losse.** Herhaal van *
tot ** tot het einde van de toer. In de lossenlussen in de hoeken haak je elk in plaats van 1
vaste, 2 vasten zonder losse ertussen. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste losse. Zoals je
op de foto ziet heb ik met het afhechten van de draad van toer 3, de 1ste steek een beetje zo
geborduurd dat hij op een fatsoenlijke vaste is gaan lijken.

Toer 5
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek. Haak nu de hele toer een vaste in de 1-lossenlus
van de vorige toer en op iedere vaste van de vorige toer. Haak in de hoeken in de 1-lossenlus
van de vorige toer 2 vasten en in de 2 vasten aan weerszijden ook elk 2 vasten. (In de hoeken
maak je in totaal dus 10 vasten.) Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Wissel
hierbij naar kleurnr 1080/1034/1081.
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Dit was week 1 van de rand. Nog 1 week en dan is onze hele deken klaar!

Wat maakt zo’n rand om je deken toch een groot verschil hè?
Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week!
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