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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! 

 

Deze week maken we onze deken helemaal af. Dan zit deze hele CAL er alweer op! Het zal 

een vreemd gevoel geven. Heel lang was ik bezig met de voorbereidingen van deze deken. En 

de laatste 12 weken waren jullie erbij betrokken. Zijn we samen aan het haken geweest. Ik zal 

het, ik zal jullie, gaan missen! 

Maar eerst gaan we nog gezellig aan week 13 haken. 

 

Toer 6 

We gaan de V-steek haken, ken je hem? 

Haak 4 lossen. Haak in dezelfde steek nog een stokje. Je hebt nu in 1 steek dus 1 stokje (3 

lossen), 1 losse, 1 stokje. Sla 2 steken over. 

*Haak in de steek daarna 1stokje, 1 losse en nog een stokje. Sla 2 steken over.** Herhaal van 

* tot ** tot je helemaal rond bent. In de hoeken doe je 4 keer de v-steek met maar 1 steek 

ertussen. Kijk zelf even goed waar deze 4 keer het beste uitkomen. Sluit de toer met een halve 

vaste in de 3de van de 4 beginlossen.  

 

 
 

Toer 7 

Haak een halve vaste in de losse voor het volgende stokje van de vorige toer. Wissel hierbij 

naar kleurnr 1005/1203/1710. 
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Haak nu een vaste om dezelfde 1-lossenlus. Haak 3 lossen. *Haak een vaste in de volgende 1-

lossenlus en haak 3 lossen.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer.  

In de hoeken ga je gewoon op dezelfde manier verder. Sluit de toer met een halve vaste in de 

eerste vaste. Wissel hierbij naar kleurnr 1123/1725/1114. Als je niet helemaal goed uit komt 

met je steken, mag je hier best een beetje smokkelen. 

 

 
 

Toer 8 

Het is zover, het is echt waar! We gaan de allerlaatste toer van deze deken haken! 

Haak 1 losse. Haak 2 vasten in de eerste 3-lossenlus. Haak 1 losse en weer 2 vasten in 

dezelfde 3-lossenlus. 

 

 
 

*Haak in de volgende 3-lossenlus 2 vasten, 1 losse en weer 2 vasten.** Herhaal van * tot ** 

tot het einde van de toer. In de hoeken ga je op dezelfde manier verder. Sluit de toer met een 

halve vaste in de 1ste vaste. Hecht de draad af en werk alle draadjes netjes weg. 
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De strikjes heb ik alle 4 nog even vastgezet met een paar steekjes. Dit deed ik met 

naaimachinegaren. Zo blijven ze mooier zitten, anders worden het van die frommeltjes. 

Nu is de deken echt klaar. Is het geen plaatje? Wat zullen we met z’n allen veel plezier van 

deze deken hebben. Ik hoop heel wat foto’s te zien te krijgen van al jullie dekens! 

 

   
 

Om hem lekker zacht te maken en om te zorgen dat hij wat minder gaat hobbelen en 

bobbelen, kun je hem nog even blocken. Je kan hem spannen op het bed, op matjes of gewoon 

op een aantal handdoeken. Zelf gebruik ik altijd breinaalden die ik bij de kringloop heb 

gekocht. Ik rijg ze door de zijkanten heen en span hem met t-pinnen vast op het bed. 
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Dit was het laatste patroon van de Lossen & Vasten – CAL. 

Ik hoop dat je met heel veel plezier aan deze deken hebt gewerkt en dat je hem nu met heel 

veel plezier zult gaan gebruiken. Liggend onder mijn deken zullen de afgelopen 13 weken nog 

vaak door mijn gedachten gaan. Wat heb ik genoten, wat zijn jullie met elkaar een ontzettend 

leuke groep. Ik hoop mijn volgende Cal weer met velen van jullie samen te gaan doen! 

Bedankt allemaal!! 

 

Blijf genieten van je hobby, blijf genieten van het haken. Ik hoop je snel weer terug te zien bij 

een CAL, een workshop of bij mij op de website, in mijn wereldje van Lossen & Vasten. 

 

Liefs, Joke 
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