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Ik gebruikte voor een dekentje van ongeveer 70 cm bij 100 cm de volgende garens:

Wooladdicts 'Air' :
kleur 26 (20716) - 4 bollen
kleur 03 (20801) - 2 bollen
Kleur 94 (20705)- 2 bollen
Wooladdicts 'Fire' :
kleur (96) 8998 - 2 bollen

Verder heb je nodig:
Haaknaald 9 mm
Stopnaald
Schaar

Afkortingen:
v : vasten
l : lossen
stk : stokje
DRstk : dubbel reliëf stokje

** haak de 'Air' dubbeldraad**

Zet oneven aantal steken op, in mijn geval zetten ik 84 lossen op plus 2 voor de
opzetketting.
Wil je het dekentje groter haken? dan kan je makkelijk meer steken opzetten en het patroon
langer door haken. Uiteraard heb je dan meer garens nodig dan hierboven beschreven
staat. Let er in ieder geval op dat je een oneven aantal opzet plus de 2 extra.

(je haakt oa. de DRstk, weet je niet hoe je deze haakt? Onderaan het patroon vind je de
uitleg).
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Toer 1
Haak 1 stk in de 4de l van de naald, haak daarna in elke lossen 1 stk.

Toer 2
1 l, 1 steek overslaan, in elke volgende steek 1 v.

Toer 3
3 l, 1ste v overslaan, *volgende v overslaan, 1 DRstk haken om het 2 de stk onder de 2de
overgeslagen v, 1 stk*
herhaal *-* tot het einde, eindig met 1 stk in de l van vorige toer.

Toer 4
Herhaal toer 2

Toer 5
3 l, 1ste v overslaan *1 stk, volgende v overslaan, 1 DRstk haken om het stk onder de 2de
overgeslagen v, * herhaal *-* eindig met een DRstk om het laatste stk van toer 3.
Herhaal toer 2-5

Je haakt eerst de 4 bollen Air kleur 26 op , daarna haak je de 2 bollen Fire op (haak deze
enkeldraads) en als laatst de 2 bollen Air kleur 03.

Als alle bollen op zijn gehaakt hecht je af.

Haak rondom het dekentje 3 toeren vasten met de Air kleur 94.

**Hoe maak je de DRstk?**
Sla de draad 2 keer om de haaknaald, vanaf de
voorkant van rechts naar links in steken om het
aangegeven stk van de onderliggende toer. Draad
omslaan en ophalen en de dstk
afhaken op normale manier.

Veel haak plezier!
Mocht je actief op Instagram en je gaat aan de slag
met dit dekentje. Leuk als je me tagt me dan onder
@happinesswithyarn en/of #happinesswithyarn
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