De Comfy deken
Happiness with Yarn
www.happinesswithyarn.com

Benodigdheden
● 12 bollen Stylecraft Special DK kleur Silver
(maar bv. de Royal van de Zeeman kan ook, hier gebruik je ook 12 bollen van)
● haaknaald 7
● stopnaald
● schaartje

Algemene informatie
De deken wordt ongeveer 1.20m bij 1.80m groot.
Dit is echter wel afhankelijk hoe los of strak je haakt. Ik haak relatief los, het zou dus goed
kunnen dat jouw deken iets kleiner wordt als jij strakker haakt.
Belangrijk is dus dat wanneer je de lossen op zet je even de breedte op meet, zet zoveel
lossen op als dat jij de deken breedt wilt hebben. Op deze manier kan je deken zo groot
maken als jij wilt. Hou er wel rekening mee dat wanneer je deken groter maakt je ook
meer garen nodig hebt.
De deken haak je heen en weer, je keert dus je haakwerk na elke toer.

Je haakt de deken dubbeldraads, dus je haakt met 2 bollen tegelijk.
Toer 1
Pak 2 bollen en zet 104 + 4 lossen op ( doe dit wel losjes zodat je haakwerk straks niet gaat
trekken ) Meet nu voor de zekerheid je lossen sliert op, dit is de breedte van je deken. Vind
je hem te smal haak er dan naar eigen inzicht nog aantal lossen bij tot je hem breed genoeg
vind.
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Toer 2
Haak in de 6de lossen vanaf de haaknaald een dubbel stokje. Haak daarna in elke lossen
een dubbel stokje.
Toer 3
Draai je haakwerk, haak 4 lossen (is je 1ste dubbele stokje), haak daarna in elke steek een
dubbel stokje.
Toer 4 t/m 60
Herhaal toer 3.
Vind je de deken na 60 toeren nog te kort haak er dan nog extra toeren bij.
Hecht de draden af.
Ik heb er voor gekozen de deken heel basic te houden en er geen rand om te haken of er
franjes aan te hangen.
Maar wil je wel graag een rand dan kan je bijvoorbeeld een aantal toeren vasten om te
deken heen haken.
Wil je wel graag franjes dan kun je die er aan de boven of onderkant aan maken.
Ook leuk! Maak aan elke punt een pompom.
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