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Deze week haken we het laatste deel van de deken. Volgende week en de week erna gaan we 

werken aan de vierkantjes en de rand. Wat wordt je deken toch al mooi! Heb je er weer zin in 

deze week? Dan gaan we beginnen! 

 

We gaan schulpjes haken. Hoe langer ik naar deze steek kijk, hoe meer ik hem vind lijken op 

de zon die de zee in zakt. Perfect dus, bij deze deken! 

 

Toer 201 

We beginnen met kleurnummer 2017/2019/2010. 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. 

 

 
 

Toer 202 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de, 3de en 4de steek. *Sla 2 steken over en haak in de 

steek daarna 2 stokjes, 2 lossen en nog eens 2 stokjes. Sla 2 steken over. Haak in de volgende 

4 steken een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 
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Toer 203 t/m 208 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de, 3de en 4de steek. *Haak in de 2-lossenlus van de 

vorige toer 2 stokjes, 2 lossen en weer 2 stokjes. Sla de 2 stokjes over en haak in de 4 steken 

daarna een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

 

 
 

Toer 209 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de, 3de en 4de steek. *Haak 2 lossen. Haak een vaste in 

de 2-lossenlus. Haak 2 lossen. Haak op elk van de 4 stokjes van de vorige toer een stokje.** 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Hecht de draad af. 
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Toer 210 

Hecht aan de andere kant van de toer dezelfde kleur weer aan. We doen dit om straks de 

vasten weer aan de goede kant te krijgen. Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste, 2de, 3de en 

4de steek. *Haak 2 vasten in de 2-lossenlus. Haak een vaste op de vaste van de vorige toer. 

Haak 2 vasten om de 2-lossenlus. Haak een vaste op elk van de 4 stokjes van de vorige 

toer.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Wissel bij de laatste vaste naar 

kleurnummer 2018/1708/1054. 

 

 
 

Toer 211 ( voor foto’s zie toer 12 van week 1) 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste 

vaste naar kleurnummer 1123/1011/1081. 

 

Toer 212 ( voor foto’s zie toer 13 van week 1) 

Haak 4 lossen. Sla de 2de steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes samen. Hiervoor leg 

je de draad om je naald, steekt hem door de steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om 

je naald en haalt hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je legt de draad om de naald, steekt 

hem in dezelfde steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem door 

de eerste 2 lussen op je naald. Je legt nu weer de draad om je naald en haalt hem door alle 3 
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de lussen. Haak een losse. *Sla de volgende steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes 

samen. Haak een losse.** herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Sla 1 steek over 

en haak in de laatste steek een stokje. 

 

Toer 213 ( voor foto’s zie toer 14 van week 1) 

Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende 

steek. Haak 1 losse.**  

Herhaal van * tot ** tot je voor de 4 laatste lossen van de vorige toer bent aangekomen. Sla 1 

losse over en haak een stokje in de 3de van de 4 beginlossen. Hecht de draad af. 

 

Toer 214 ( voor foto’s zie toer 15 van week 1) 

Hecht aan de andere kant kleurnummer 2018/1708/1054 aan in de 3de van de 4 beginlossen. 

Haak 1 losse en haak een vaste in dezelfde steek als waarin je de draad hebt aangehecht. Haak 

een vaste om de volgende losse. Haak nu in iedere steek en om iedere 1-lossenlus van de 

vorige toer een vaste. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. Je hebt 

weer 157 steken. 

 

Toer 215 
Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. 

 

Toer 216 (voor foto’s zie toer 201) 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de, 3de en 4de steek. *Sla 2 steken over en haak in de 

steek daarna 2 stokjes, 2 lossen en nog eens 2 stokjes. Sla 2 steken over. Haak in de volgende 

4 steken een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

 

Toer 217 t/m 222 (voor foto’s zie toer 202 t/m 207) 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de, 3de en 4de steek. *Haak in de 2-lossenlus van de 

vorige toer 2 stokjes, 2 lossen en weer 2 stokjes. Sla de 2 stokjes over en haak in de 4 steken 

daarna een stokje.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

 

Toer 223 (voor foto’s zie toer 208) 

Haak 3 lossen. Haak een stokje in de 2de, 3de en 4de steek. *Haak 2 lossen. Haak een vaste in 

de 2-lossenlus. Haak 2 lossen. Haak op elk van de 4 stokjes van de vorige toer een stokje.** 

Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Je hoeft hier niet, zoals bij toer 208 de draad 

aan het eind van de toer af te hechten. De volgende toer is de laatste toer en je krijgt hier dus 

niet de toer erna aan de verkeerde kant. 

 

Toer 224 (voor foto’s zie toer 209) 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de 2de, 3de en 4de steek. *Haak 2 vasten in de 2-lossenlus. 

Haak een vaste op de vaste van de vorige toer. Haak 2 vasten om de 2-lossenlus. Haak een 

vaste op elk van de 4 stokjes van de vorige toer.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de 

toer.  Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Je grote binnen-deel van de deken is klaar! Volgende week gaan we beginnen er een geheel 

van te maken. 

Ik hoop dat je een goed gevoel hebt bij datgene wat je ziet.  
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Zelf heb ik mijn deken, voordat ik er de vierkantjes eraan maak, nog even geblockt. Dit deed 

ik om hem even mooi recht te maken. Gevoelsmatig was het handiger om de blokjes er nu 

mooi aan te krijgen. Dit hoeft natuurlijk niet persé. 

 

 
 

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