
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontworpen door 
Happiness with Yarn & Frederika Creates 

www.happinesswithyarn.com & www.frederikacreates.com 

http://www.happinesswithyarn.com/


 

 

Benodigdheden 
Durable Double Four: 
4 x Ivory 326 (i) 
1 x Forest Green 2150 (g) 

2 x Blue VIntage 289 (b) 

2 x Red 316 (r) 

Durable Coral 

1 x Forest Green 2150 

Haaknaald 5mm of 6mm afhankelijk hoe strak 
je haakt 
stopnaald 

Afkortingen 

l = lossen 

stk = stokje 

hv = halve vasten 

v = vasten 

 

De deken wordt ongeveer 90cm bij 85 cm.  

Hij kan iets groter uitvallen als je los haakt. 

Je kan de deken langer maken door bij middelste gedeelte extra toeren bij te haken. 

 

Start met (r) haak 123 l. 
Toer 1 

Draai je werk, haak een v in de 2de l van de haaknaald. Haak in elke l een v. (122v) 

Toer 2 t/ 17 

Haak een keer l, haak daarna in elke steek een v. 

Toer 18 

Hecht (i) aan haak in elke steek 1 stk (122 stk) 

Toer 19 

Hecht (b) aan tussen de 1ste 2 stks. Haak een v. * 3l, sla 3 stk over en haak een v * *-* herhaal dit. 

Toer 20 

Hecht (i) aan op het 1ste stokje van de vorige toer. Haak 3 l (telt als 1stk stokje). *Haak 3 stk om het 

boogje van 3l* *-* herhaal dit tot het laatste boogje. Haak 1 stk op het laatste stokje. Je begint en 

eindigt dus met 1 stk. 

 

 

  

Dit is een gratis patroon. Het patroon is ontworpen door Happiness with Yarn (Mabel Gaiser) en Frederika Creates (Frederika van der Galien).  
Het patroon en de foto’s zijn eigendom van bovengenoemde ontwerpsters en enkel bedoeld voor privégebruik.  

Het patroon mag niet gebruikt/gekopieerd worden voor commerciële doeleinden.  
De ontwerpsters zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon/werkbeschrijving. 

 



 

 

Toer 21 t/m 85 of 94 

Mabel haakt los en haakte t/m toer 85  

Frederika haakt strak en haakte t/m toer 94 

We wilde de deken vierkant en groot genoeg hebben vandaar dit verschil in aantal toeren. 

Zorg dat je eindigd met de laatste toer in de kleur Ivory. Hecht de draad af. 

 

Hecht (r) aan op het eerste stk. Haak in elke steek een v (122 v) 

Haak een keer l, haak daarna in elke steek een v.  

Haak in totaal 17 toeren vasten net als aan het begin van de deken. 

 

We gaan nu de rand haken. 

Start met (r) Haak 121 v. Haak in de laatste v. 2v. (dit word de hoek). 

Haak nu in elke v een v. Nu kom je aan de zijkant uit bij de stks. 

Haak om elke stk 2v, haak tussen elk stk 1v.  

Herhaal dit rondom en zorg ervoor dat je in elke hoek 2v haakt. Sluit met een hv in de eerste v. 

Hecht nu (g) aan. Haak in elke steek een v. Haak in de  2 v van de hoeken 2 v. Sluit met een hv in de 

eerste v. 

Hech nu ® aan. Haak in elke steek een v. Haak in de 2de en 3de v van de 2x2 v in de hoeken van de 

vorige toer 2v. Sluit met een hv in de eerste v. 

Hecht nu (g) aan. Haak in lke steek een v. Haak in de 2de en 3de v van de 2x2 v in de hoeken van de 

vorige toer 2v. Sluit met een hv in de eerste v.  

 

Hecht de draden af en werk ze weg. 
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Met de Durbable Coral en een stopnaald borduren we de kerstbomen op het rode gedeelte van de 

deken. 

 

Je borduurt 9 kerstbomen met de kruissteek.  

Je start 3 v uit de hoek en volgt het borduurpatroon. Zorg ervoor dat er tussen het breedste gedeelte 

van de kerstboom steeds 2v zitten. 

Werk alle draadjes weg. 
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