Patroon Lossen & Vasten Deken “Joke”

Je hebt nodig:
Colour Crafter van Scheepjes
Kleurnummer 1001 10 bollen
Kleurnummer 1246 1 bol
Kleurnummer 1027 1 bol
Kleurnummer 1019 1 bol
Kleurnummer 1062 1 bol
Kleurnummer 1130 3 bollen
Kleurnummer 1065 1 bol
Kleurnummer 1132 1 bol
Haaknaald nummer 4 en 4½
Ik beschrijf het patroon met de kleuren zoals ik ze zelf heb gebruikt. In het patroon noem ik ze
wit en kleur x.
De volgorde die ik heb aangehouden is de volgende:
Serie 1:
1246, 1027, 1019, 1062, 1130, 1065, 1132
Serie 2:
1027, 1130, 1246, 1019, 1062, 1132, 1065
Serie 3:
1130, 1246, 1065, 1027, 1019, 1132, 1062
Serie 4:
1130, 1027, 1132, 1246, 1065, 1019, 1062
Serie 5:
1246, 1062, 1132, 1027, 1065, 1130, 1019
Serie 6:
1027, 1132, 1130, 1062, 1019, 1246, 1065
Serie 7:
1246, 1132, 1062, 1027, 1065, 1019, 1130
Serie 8:
1065, 1132, 1019, 1246, 1130, 1062, 1027
Serie 9:
1132, 1065, 1246, 1062, 1019, 1027, 1130
Serie 10:
1246, 1132, 1027, 1065, 1130, 1062, 1019
Serie 11:
1065, 1132, 1027, 1246, 1130, 1019, 1062
Serie 12:
1132, 1019, 1246, 1062, 1130, 1065, 1027
Serie 13:
1132, 1065, 1130, 1062, 1019, 1027, 1246
Het formaat van deze deken is ongeveer 130 bij 195 cm.
Als advies wil ik je vast meegeven dat het verstandig is om regelmatig even de draadjes weg
te werken. Hoe je makkelijk van kleur wisselt kun je zien op dit filmpje. Je vindt hem ook op
de op de homepagina.
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Haak met haaknaald nummer 4½ een lossenlijn van 220 lossen. Gebruik in ieder geval een
even aantal lossen.
Toer 1
Steek de naald in de tweede losse. Haak hierin een vaste. Haak hierna nog 218 vasten. Je hebt
nu dus 219 steken.

Toer 2
Keer je werk.
Haak 1 losse en steek de naald in de eerste steek. Haak 219 vasten.

Toer 3
Keer je werk.
Haak 1 losse en steek de naald in de eerste steek. Haak 219 vasten.

Toer 4
Keer je werk.
Haak 1 losse, 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek. *1 losse, sla 1 steek over,
1 vaste**. Herhaal van * tot ** tot aan de laatste 3 steken. Haak nu nog 1 losse, sla 1 steek
over en haak in de laatste 2 steken een vaste.
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Toer 5
Keer je werk.
Haak 1 losse, 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek. Let op! Haak de vaste in
de tweede steek niet af, maar wissel van kleur. Je maakt de steek dus af met je volgende kleur.

Haak met kleur x 1 vaste in de 1-lossenlus, *1 losse, sla 1 steek over, 1 vaste in de 1lossenlus**. Herhaal van * tot ** tot de laatste vaste in de 1-lossenlus. Haak deze laatste vaste
niet af, maar haak hem af met wit. Haak verder met wit. Haak in de laatste 2 steken een vaste.
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Toer 6
Keer je werk.
Haak 1 losse, 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek, *1 losse, sla 1 steek over,
1 vaste in de 1-lossenlus**. Herhaal van * tot ** tot de laatste 3 steken. Haak 1 losse, 1 steek
overslaan en haak in de laatste 2 steken een vaste.

Toer 7
Keer je werk.
Haak 1 losse, 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek, 1 vaste in de 1-lossenlus,
*1 losse, sla 1 steek over, 1 vaste in de 1-lossenlus**. Herhaal van * tot ** tot de laatste vaste
in de 1-lossenlus. Haak in de laatste 2 steken een vaste.
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Toer 8
Keer je werk
Haak 1 losse, 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek, *1 losse, sla 1 steek over,
1 vaste in de 1-lossenlus**. Herhaal van * tot ** tot de laatste 3 steken. Haak 1 losse, sla 1
steek over en haak in de laatste 2 steken een vaste.

Herhaal toer 5 t/m 8 tot je de deken lang genoeg vindt.
Als je aan het eind van toer 8 bij de laatste vaste bent aangekomen keer je je werk.
Haak nu 1 losse en nu op iedere vaste én in iedere 1-lossenlus een vaste. Je hebt nu dus weer
net zoveel vasten als waar je de deken mee bent begonnen.

De rand
Toer 1
Neem de roze draad (kleurnummer 1130).
Steek je naald, met een schuifknoop op je naald in een steek op een willekeurige plek. Haak
een vaste. Haak nu langs de lange kanten aan het einde of het begin van iedere toer een vaste.
Haak in de hoeken 3 vasten en aan de korte kanten haak je in iedere steek 1 vaste.
Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste.
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Toer 2
Haak een losse. Haak in iedere steek een vaste. Haak in de 2 steken in de hoeken elk 2 vasten.
Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste.

Toer 3
Zie toer 2
Toer 4
Haak met roze een losse en haak 3 vasten. Haak de laatste steek niet af, maar neem de witte
draad en haak de steek hiermee af.

Haak een vaste met wit. Haak deze vaste als het ware om je roze draad heen. Haak de steek
niet af. Pak je roze draad en maak hiermee je steek af.

Haak 3 vasten en neem de witte draad mee. Haak dus ook je 3 vasten om de witte draad heen!
Maak de laatste steek niet af, maar neem je witte draad en maak hem hiermee af.
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Zo haak je deze hele toer af. In de hoeken haak je ook hier 2 vasten in de middelste 2 steken.
Voor het wisselen van kleur tellen deze 2 steken als 1. Sluit de toer met een halve vaste in de
eerste vaste.

Toer 5
Neem je roze draad. Haak een losse en haak verder in iedere steek een vaste. In de twee
steken in de hoeken haak je elk 2 vasten. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste.

Toer 6 en 7
Zie toer 5
Toer 8
Neem je rode draad. Steek je haaknaald met een schuifknoop op je naald in in een
willekeurige steek. Haak een vaste.
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Sla nu 2 steken over en haak in de volgende steek 5 stokjes.. Sla nu weer 2 steken over en
haak in de volgende steek een vaste. Zo haak je ook weer de hele toer rond. Sluit de toer met
een halve vaste in de eerste vaste.

Mocht je in toer 4 of in toer 8 niet helemaal precies uitkomen, geef ik je toestemming om een
beetje te smokkelen ;-) Kijk gewoon even hoe je de steken op het eind het best kunt verdelen
om de afstand overal een beetje gelijk te laten lijken.
Het kan zijn dat je deken nu een beetje, of juist een beetje erg, wiebelig, bobbelig is. Dit is
heel goed te verhelpen door hem te blocken. Je rekt hem dan als het ware wat uit, maakt hem
nat en spant hem met breinaalden en/of naalden op een ondergrond. Als je hiervoor Eucalan
gebruikt, gaat hij ook nog eens lekker ruiken en hoef je hem niet uit te spoelen. Voor het
blocken kun je speciale block-matjes gebruiken, maar het kan ook op een sport-matje of
bijvoorbeeld matras. Ik heb zelf door alle zijkanten breinaalden geregen en hem zo
vastgemaakt op een matras.

Het resultaat? Verbluffend!!
Heel veel plezier met het maken van deze deken. Geniet van je hobby, geniet van het haken!
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