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Little Helper Deken 

   
Vertaling Wendy de Vries     

AFMETING: ca 150 x 120 cm                                                             

 

GAREN Scheepjes Colour Crafter 16 bollen 2 st 1019, 3 st 1117, 3 st 1316, 2 st 1422, 3 st 2011, 3 st 2015  

 

HAAKNAALD: 4,0 och 4,5 

 

AFKORTINGEN: 

l – losse 

hv – halve vaste 

v – vaste 

st – stokje 

spst - spijkerstokje 

s. ..o. –   sla….over 
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BELANGRIJK OM TE WETEN: 

Het rapport van het patroon is 6 steken 

Ik heb de volgende kleuren gebruikt voor deze deken:. 

Kleur nr 1 – 1117 

Kleur nr 2 – 2011 

Kleur nr 3 - 1019 

Kleur nr 4 – 2015 

Kleur nr 5 – 1422 

Kleur nr 6 - 1316 
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PATROON 

Zet 227 steken op met haaknaald 4,5 

Wissel naar haaknaald  4,0  

 

Toer 1: st in de 4 l vanaf de naald, 2 st, *1 l, sla 1 l over, 1 st, 1 l, sla 1 l over, 3 st* herhaal voor de rest 
van de toer, keer je werk.  

 

 

 

Toer 2: 1 l, 1 v in dezelfde steek, 2 l, sla 2 steken over, *1 spst in de overgeslagen l van de opzettoer, 1 l, 
sla 1 steek over, 1 spst in de overgeslagen losse van de opzettoer, 3 l, sla 3 steken over* herhaal tot je 6 
steken overhebt, 1 spst in de overgeslagen steek van de opzettoer, 1 l,  sla 1 steek over, 1 spst in de 
overgeslagen steek van de opzettoer, 2 l sla 2 steken over,  haak een v in de laatste steek, keer je werk. 
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Toer 3: Begin met een staande v in de eerste steek, 2 spst in de 2 overgeslagen st van toer 1, *1 l, sla 1 
steek over, 1 spst in de overgeslagen st van toer 1, 1 l, sla 1 steek over, 3 spst in de 3 overgeslagen st 
van toer 1* herhaal tot je 6 steken over heb, 1 l, sla 1 steek over, 1 spst in de overgeslagen st van toer 1, 
1 l, sla 1 steek over, 2 spst in de 2 overgeslagen st van toer 1, haak een v in de laatste steek. Keer je 
werk. 

   

      

 

Herhaal toer 2 en 3 totdat je de gewenste lengte van de deken bereikt.. Let op! De kleuren in de fotos 

zijn niet dezelfde als gebruikt in de deken. 

 

Ik heb de kleuren gewisseld door 3 toeren met kleur 1,3 en 5 te haken, en 5 toeren met 2, 4 en 6 voor 
de hele deken 
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KANT:   

 

Toer 1: Kleur nr 1117. Begin in een hoek van de deken. Haak een v in elke steek langs de korte kant, en 
een v in elke toer van de lange kant, in de hoeken haak je (1 v, 1 l, 1 v). 

Toer 2: Kleur nr 1019. Begin in een hoek. (1 v, 1 l, 1 v) in het lb, 1 l, sla 1 steek over, 1 v, herhaal tot je 
bij de volgende hoek komt (1 v, 1 l, 1 v) in het lb, herhaal voor de rest van de toer. 

Toer 3: Kleur nr 2011. Begin in een hoek (1 v, 1 l, 1 v) in het lb, 1 l, sla 1 l over,  1 v in het volgende lb, 
herhaal voor de rest van de toer. 
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Toer 4: Kleur nr 1019. Herhaal toer 3 

Toer 5: Kleur nr 1117. Herhaal toer 3. 

Werk alle draadjes weg.  

Je deken is klaar! 

    

Veel geluk ermee, ik hoop dat je er veeel plezier van mag hebben.  

 

 

Marie  


