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De allerlaatste week van deze Cal alweer! Wat gaat de tijd toch hard en wat heb je in de 

afgelopen weken een prachtige deken gehaakt! 

Het enige dat nog ontbreekt is een rand om je deken. Eigenlijk hoef je alleen maar de rand 

compleet te maken, want de boordsteek aan de boven- en onderkant zijn al 2 delen van de 

rand. Dezelfde steek haken we langs de lange zijkanten van je deken. 

 

Het is belangrijk dat je langs beide kanten van je deken evenveel steken krijgt. Ook moet je 

goed uitkomen met je patroon met dit aantal steken. 

Zelf haakte ik in totaal 419 steken langs beide kanten. Heb je een ander aantal, dan moet je 

ervoor zorgen dat dit aantal steeds + of – 6 is van het aantal dat ik gebruikte. 

Iets ingewikkelder: het aantal steken langs je zijkant moet deelbaar zijn door 3. Het getal dat 

daar uitkomt moet oneven zijn. Daarna tel je er 2 bij op. 

Even mijn voorbeeld: ik had 417 steken. Dit delen door 3 geeft 139, dat is dus oneven. Daarna 

telde ik er 2 bij op en kwam op 419. 

 

Ook is het handig om de zijkant even te verdelen in 3 of 4 gelijke stukken. Dit kun je met 

stekenmarkeerders aangeven. Als je binnen deze stukken steeds hetzelfde aantal hebt (je totale 

aantal steken gedeeld door 3 of 4) zijn je steken mooi verdeeld. 

 

 
 

Toer 1 

Leg je deken voor je neer met de goede kant naar je toe gericht. De goede kant van je deken 

kijkt dus naar het plafond. Hecht kleurnummer 1277/2010/1034/1820 aan om de 1ste steek en 

haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Verdeel nog 418 (of je eigen aantal) stokjes langs de lange 

zijde van je deken. Je haakt dus om de steken van je deken heen. Het geeft niets als je werk 

iets gaat bobbelen, doordat de boordsteek je werk weer iets bij elkaar trekt, komt dit straks 

helemaal goed.  
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Toer 2 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om de volgende 3 stokjes van de vorige 

toer. Je haakt dus niet in de steken bovenop de stokjes. Sla hiervoor de draad om je naald en 

steek je haaknaald van voor naar achteren langs de rechterkant van het 2de stokje van de 

vorige toer. Steek je naald weer terug van achter naar voren langs de linkerkant van het 2de 

stokje van de volgende toer. Sla de draad om je naald en haal hem op. Sla de draad weer om 

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

haal hem door de laatste 2 lussen op je naald. Dit was je 1ste reliëfstokje. Doe bij de volgende 

2 steken hetzelfde. 

Om de volgende 3 stokjes van de vorige toer haak je ook weer een reliëfstokje, maar dit keer 

achterlangs. Sla hiervoor de draad om je naald en steek je haaknaald van achter naar voren 

langs de rechterkant van het 2de stokje van de vorige toer. Steek je naald weer terug van voor 

naar achteren langs de linkerkant van het 2de stokje van de volgende toer. Sla de draad om je 

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

naald. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de laatste 2 lussen op je naald. Doe bij 

de volgende 2 steken hetzelfde. Herhaal dit tot je nog 1 steek (de 3 beginlossen) over hebt. 

Steeds 3 reliëfstokjes voorlangs en 3 reliëfstokjes achterlangs. Je eindigt met 3 reliëfstokjes 

voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de 

vorige toer. 

 

 
 

Toer 3 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om de volgende 3 stokjes van de vorige 

toer. Deze toer haak je eigenlijk weer hetzelfde als de vorige toer, alleen dan andersom. Je 

begint dus met 3 reliëfstokjes achterlangs en daarna haak je 3 reliëfstokjes voorlangs. Zo ga je 
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door tot je nog 1 steek over hebt.  Je eindigt met 3 reliëfstokjes achterlangs. Haak tenslotte 

nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 beginlossen van de vorige toer. 

 

 
 

Toer 4 

Haak 3 lossen (dit is je 1ste stokje). Haak een stokje om de volgende 3 stokjes van de vorige 

toer. Deze toer haak je weer hetzelfde als toer 2. Je begint dus met 3 reliëfstokjes voorlangs en 

daarna haak je 3 reliëfstokjes achterlangs. Zo ga je door tot je nog 1 steek over hebt. Je eindigt 

met 3 reliëfstokjes voorlangs. Haak tenslotte nog een “gewoon” stokje in de 3de van de 3 

beginlossen van de vorige toer. 

 

Toer 5 en 6 

Herhaal toer 3 en 4 nog een keer. Hecht na toer 6 de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Doe aan de andere kant precies hetzelfde. 

 

Toer 7 

De aller, állerlaatste toer van deze Cal. We gaan nog één keer rond. 

Neem haaknaald nummer 3 (of een haaknaald met een hele maat kleiner dan je de boordsteek 

mee haakte). 

De laatste toer haken we in de Kreeftsteek. Dit is een soort van vasten, maar dan haak je 

precies de andere kant op. 

 

Maak met kleurnummer 1277/2010/1034/1820 een schuifknoop op je naald en steek je naald 

in een willekeurige steek langs één van de lange kanten van je deken. Zorg er hierbij voor dat 

je de goede kant naar je toe gericht hebt. 

 

 
 

Haak een vaste. Steek je naald van voor naar achteren in de volgende steek aan de 

rechterkant en haal de draad op. Sla de draad om je naald en hal hem door beide lussen op je 

naald. Steek je naald weer in de volgende steek aan de rechterkant. Haal de draad op. Sla de 

draad om je naald en haal de draad door beide lussen op je haaknaald. 
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Zo ga je helemaal rond tot je weer bent aangekomen bij de 1ste vaste. In de hoeken haak je in 

de laatste steek voor en de eerste steek na de hoek elk 2 (kreeft)steken. 

 

 
 

Bij de 4 kleine stukjes langs de zijkanten van je boord waar geen steken zitten haak je om de 

steken van de boordsteek. Dit doe je steeds in dezelfde afstand als dat alle steken van elkaar 

liggen. Sluit de toer met een halve vaste in de 1ste vaste. 

 

 
 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

Het is echt waar! Je deken is nu helemaal af! Je kunt haar gaan gebruiken voor waar ze voor 

bedoeld was. Ik hoop dat je 14 fantastische weken hebt gehad en dat je nu voelt wat ik ook 

voelde toen mijn deken klaar was. Trots, opgelucht, blij en zin om eronder te gaan liggen! 

Geniet ervan!! Vergeet je niet een fotootje te plaatsen in de Facebook-groep? 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. 

 

x Joke 
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