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De aller-allerlaatste week alweer. Waar blijft de tijd?  

Uit ervaring weet ik hoe ik me morgen zal voelen. Vreemd, leeg, en toch ook wel weer een 

beetje opgelucht. Alles is weer goed gegaan, er liggen weer een hoop mooie dekens in de 

Nederlandse huiskamers. 

Tijd voor iets nieuws, er liggen alweer bergen nieuwe ideeën klaar! 

Maar eerst gaan we haken, de laatste toeren. 

 

Neem je deken en neem de rand van vierkantjes. Leg ze tegen elkaar aan zoals je ze hebben 

wilt. Maak nu  met kleurnummer 2018/1708/1054 een schuifknoop op je naald en begin in 

een hoek. Leg de delen met de verkeerde kanten op elkaar en steek je haaknaald door de 

middelste steek in de hoek van je deken en door de middelste steek in de hoek van je rand. 

Maak een vaste. 

Nu maak je de 2 delen verder met de Kreeftsteek aan elkaar. Je werkt dus niet van rechts naar 

links, maar van links naar rechts. Verder is het gewoon een soort vaste. Je krijgt hiermee een 

hele mooie rand op je deken.  

Steek je haaknaald in de steek aan de rechterkant van de vaste die je hebt gemaakt, zowel in 

de steek van de deken als de steek van de vierkantjes-rand, haal de draad op, leg de draad 

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

Omdat deze steek wat lastig uit te leggen is met foto’s, kun je het beste gewoon het filmpje 

bekijken. Deze vind je op de website, www.lossenenvasten.nl onder video’s, of achter deze 

link. 

Je haakt op deze manier je hele deken in de rand met vierkantjes. Ook in de hoeken hoef je 

niet te meerderen of minderen, je haakt gewoon 1 vaste per steek. Als je een kreeftsteek hebt 

gehaakt in de laatste vaste, hecht je de draad af. Steek nu de begindraad en einddraad naar 

achteren en hecht ze af. Maak hierbij je laatste steek even “mooi” af. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.lossenenvasten.nl/
https://youtu.be/SzHPr9TPFCE
https://youtu.be/SzHPr9TPFCE
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Nu ligt er echt een hele deken voor je. Eindelijk zitten de 2 delen aan elkaar! Het enige wat nu 

nog mist is de rand. 

 

 
 

Neem je deken en leg hem op je schoot met de goede kant naar je toe, je ziet dus de goede 

kant van je deken. 

 

Toer 1 

Maak met kleurnummer 2018/1708/1054 een schuifknoop op je naald en steek hem op een 

willekeurige plek in een steek langs de rand van je deken. 

Je haakt weer op precies dezelfde manier als aan de andere kant van de vierkantjes vasten 

langs de rand. 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. Neem hierbij de draden 

die nog langs de rand hangen mee. 

In de lossenlussen in de 4 hoeken haak je steeds 4 vasten. Sluit de toer met een halve vaste in 

de eerste vaste. 
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Toer 2 

Nu echt de allerlaatste toer en dan zit het erop! 

Ook hier haken we de Kreeftsteek, op die manier blijft de rust en de regelmaat, die je van mij 

gewend bent, in je deken. 

Haak 1 losse. Begin weer met de Kreeftsteek in de 1ste steek rechts van je naald. Hoe deze 

steek gaat weet je inmiddels. Je haakt nu alleen in een enkele steek en niet, zoals bij het aan 

elkaar maken van de deken en de vierkantjes-rand, door 2 steken. 

Haak helemaal rond. Ook in de hoeken hoef je niet te meerderen, maar haak je gewoon 1 

Kreeftsteek per steek. Haak zo door tot je helemaal rond bent. Maak bij het afhechten van je 

draden de steek even “mooi” af. 
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Dit is je deken. Dit was “mijn”, eigenlijk meer “onze” tweede Cal. Zelf heb ik ervoor gekozen 

om hem nog één keer te blocken. Ik legde hem, nadat ik hem had ondergedompeld in een 

badje Eucalan en in de centrifuge had gehad, op ons logeerbed te drogen. Ik had hem op alle 

punten waar 2 vierkantjes aan elkaar gezet waren, nog even met een T-pin vastgezet. 

 

 
 

Eindelijk mag je nu je prachtige label erbij halen. Hij maakt je deken helemaal compleet! Zelf 

ben ik erg trots op het ontwerp dat onze jongste zoon heeft gemaakt. Ik maakte hem zelf in de 

hoek op de scheiding tussen de grote deken en de blokken. 

Heb je het label (nog) niet? Je kunt hem bij mij in mijn winkeltje bestellen! Als je klikt op 

deze link kom je meteen op de goede plek terecht. Ook kun je gewoon zoeken op 

www.lossenenvastenshop.nl Daar vind je hem onder Cal-Pakketten. 

 

 
 

En toen was hij écht klaar! 

 

Lieve mensen, het zit erop. Ik heb er weer van genoten en ik hoop dat dat voor jullie precies 

hetzelfde is. 

 

Dit keer geen “tot volgende week”, wel een 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken!  

 

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen toe! 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.lossenenvastenshop.nl/lossen-vasten-cal-label.html
http://www.lossenenvastenshop.nl/

