Heb je er weer zin in? Nog 2 weekjes en je deken is helemaal klaar!
Deze week gaan we alle vierkantjes aan elkaar haken en treffen we de voorbereidingen om ze
aan de deken te haken.
Lekker zitten is er niet helemaal bij vandaag. Eerst even de vierkantjes langs je deken leggen.
Daarna kun je ze één voor één aan elkaar haken. Leuk, geniet ervan, je project wordt steeds
meer een deken!
Neem je vierkantjes en leg ze langs je deken. Ik deed het in deze volgorde: bloem, ster,
rondje, granny. Op onderstaande foto zitten de vierkantjes al aan elkaar, maar de foto geeft
mooi weer hoe ze er omheen komen.

Ik haakte de vierkantjes met vasten en lossen (hoe toepasselijk!) aan elkaar. Ik begon met een
vaste, haakte 3 lossen en maakte bij de granny’s in de volgende opening en bij de andere
vierkantjes na een paar steken weer een vaste. Hierbij was het volgende de afstand tussen 2
vasten.

Bij de bloem haak je in iedere opening tussen 3 stokjes een vaste en daartussen zitten dus
steeds 3 lossen.
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Bij de ster haak je in de 1ste, de 4de, de 8ste, de 12de, de 16de en de 19de steek een vaste met 3
lossen er steeds tussen. De eerste en laatste keer sla je dus 2 steken over, de keren ertussen sla
je er 3 over.

Bij het rondje haak je een vaste in de 1ste opening (2-lossenlus). Hierna haak je tussen de 3de
en 4de steek, tussen de 6de en 7de steek, tussen de 10de en 11de steek, tussen de 13de en 14de
steek en in de laatste opening (2-lossenlus) een vaste. Hiertussen ook steeds 3 lossen.

En bij de granny haak je een vaste in de eerste opening, in alle openingen tussen 3 stokjes en
in de laatste opening een vaste. Hiertussen ook steeds 3 lossen.
Leg de eerste 2 lapjes met de verkeerde kanten op elkaar tegen elkaar. Maak met
kleurnummer 2018/1708/1054 een schuifknoop op je naald en steek deze in de eerste steek of
opening. Maak een vaste. Haak nu 3 lossen en maak een vaste op de plek die hoort bij het
vierkantje dat je op dit moment gebruikt. Hier zijn dat dus de bloem en de ster.
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Neem nu de cirkel erbij en leg deze met de verkeerde kant tegen de verkeerde kant van de ster
die je net aan de bloem hebt gehaakt. Doe hier precies hetzelfde.

Neem nu de granny en leg deze met de verkeerde kant tegen de verkeerde kant van de cirkel
die je net aan de ster haakte. Haak ook deze 2 op dezelfde manier aan elkaar.
Houdt steeds zowel aan de voorkant als aan de achterkant de afstand tussen 2 vasten goed in
de gaten.

Zo haak je alle vierkantjes aan elkaar. Houd er in de hoeken rekening mee dat je het volgende
vierkantje aan de zijkant van het vorige vierkant haakt.
Je hebt langs de lange kanten 16 vierkantjes en langs de korte zijkanten 10. Hierbij tel je de
vierkanten in de hoeken dus 2 keer. Als je deze volgorde aanhoudt heb je in 2 hoeken een
bloem en in 2 hoeken een granny.
De vierkantjes zitten allemaal aan elkaar. De draadjes mag je laten hangen, die haken we met
de vasten langs de randen gewoon mee.
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We gaan nu vasten haken langs de binnen kant van je vierkantjes-vierkant. Dit is dus de kant
waar straks je deken aan vast komt.
Toer 1
Maak met kleurnummer 2018/1708/1054 een schuifknoop op je naald en steek hen op een
willekeurige plek in een steek in de zijkant van een vierkantje.
In de vierkantjes met een cirkel haak je in iedere steek een vaste en in de lossenlus aan het
begin en einde haak je ook een vaste. In de granny en de bloem met granny eromheen haak je
in ieder stokje en in iedere lossenlus een vaste. In het vierkantje met de ster verdeel je over de
steken langs de zijkant ongeveer 17 tot 19 vasten. Je haakt geen vaste in de vaste die de
vierkantjes aan elkaar verbond, die sla je gewoon over.
In de hoeken ga je meteen van het vierkantje voor de hoek naar het vierkantje na de hoek. Het
vierkantje in de hoek laat je dus liggen. Door het meenemen van de draad die er nog aan hangt
verbind je dit vierkantje weer mooi strak met de rest. Sluit de toer met een halve vaste in de
eerste vaste.

Toer 2
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. In de hoeken haak je 3
vasten samen. Hiervoor steek je de naald in de 1ste steek en haalt de draad op.
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Je steekt de naald in de 2de steek en haat de draad op. Tenslotte steek je de naald in de 3de
steek en haalt de draad op. Nu sla je de draad om je naald en haalt hem door alle 4 de lussen
op je naald. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. Hecht de draad af en werk de
draadjes netjes weg. De draadjes die je net hebt meegehaakt kun je afknippen, maar je kunt ze
ook nog even 1 á 2 cm terugsteken. Dat doe ik altijd om ze te fixeren, dan zitten ze écht vast.
Je hoeft nu dus alleen de draadjes te doen die je net hebt meegehaakt. De draadjes aan de
buitenkant van de vierkantjes neem je volgende week mee in de rand.

Nu haken we een rand om de deken!
Voordat je begint met de rand is het handig om de steken te tellen van de rand die je net aan
de binnenkant van je vierkantjes rand hebt gehaakt. Tel de steek helemaal in de hoek niet
mee. Je telt dus de steken van 2 korte kanten en van 2 lange kanten. Bij het maken van de
steken rond je deken is het handig om in ieder geval in de buurt van dit aantal te komen.
Hierbij is vooral het aantal van de 2de toer belangrijk, want bij deze toer meerderen we nog 2
steken in de hoeken. Het is geen enkel probleem als het aantal van de 2 dezelfde kanten niet
helemaal hetzelfde is en het is ook geen probleem als het aantal van de rand langs de
vierkantjes niet exact hetzelfde is als het aantal langs je deken. Hier geldt volop, smokkelen
mag! Even een indicatie, bij mij was het verschil langs de lange kanten 10 steken en bij de
korte kanten 2 steken.
Toer 1
Neem je deken en weer kleurnummer 2018/1708/1054 en maak een schuifknoop op je naald.
Steek de naald op een willekeurige plek in de zijkant van je deken. Maak een vaste. Maak nu
langs de korte kanten in iedere steek een vaste en langs de lange kanten maak je vasten om de
steken. Zorg er hierbij voor dat je werk niet gaat bobbelen of trekken.
In de steek op de hoek maak je 3 vasten. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste.
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Toer 2
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. In 3 steken in de hoeken
haak je in de eerste 2 vasten, in de tweede 1 vaste en in de derde weer 2 vasten. Sluit de toer
met een halve vaste in de 1ste vaste.

Dat was het voor deze week. Er zit nu een rand om je deken en ook aan de binnenkant van je
vierkantjes zit een rand.
Volgende week haken we de 2 delen aan elkaar en maken we er een rand omheen. Daarna is
je deken echt helemaal af! Wordt hij niet geweldig?
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Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week!
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