
Notes on the Pattern

Lees het patroon alsvolgt:

* Herhalingen voor de hele toer. Zoek dit teken om te bepalen waar je je 
toer start en ook eindigt.

^ ^ Tussen deze tekens staat een nadere uitleg.

[ ] Korte herhalingen. Herhaal zo vaak als genoemd staat.

( ) Steken die tussen haakjes staan moeten allemaal gehaakt worden in 
dezelfde steek.

⭐  Wordt alleen gebruikt in toer 41 om er zeker van te zijn dat je 

de speciale picot2b steek niet mist.
, Steken worden van elkaar gescheiden door een komma.

Voorbeeld 1
In het patroon staat: v, 2 v, v, 

Je haakt: v in de 1e steek, 2 v in de 2e steek, v in de 3e steek 

Voorbeeld 2
In het patroon staat: v, [2 stk, stk] x 2, dstk

Je haakt: v in de 1e steek, 2 stk in de 2e steek, stk in de 3e steek, 2 stk in de 4e 

steek, stk in de 5e steek, dstk in de 6e steek

Voorbeeld 3
In het patroon staat: v, (v, stk, 2 l, stk, v), v

Je haakt: v in de 1e steek, alles tussen () in de 2e steek, v in de 3e steek
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Voorbeeld 4
In het patroon staat: stk om de volgende steek 
Je haakt om de steek en niet in de steek.

Beginnen en eindigen - hierbij wat uitleg en ook wat tips en trucs, voel je vrij om 

er mee te doen wat je wil; zie ze als suggesties.

Ik koos ervoor na iedere toer de draad door te knippen, ook als deze draad in 

de volgende toer wordt gebruikt. Ik deed dit omdat ik het niet prettig vind hv en l 
tussen de toeren te haken. Ik geef de voorkeur aan een onzichtbare aanhechting 
(invisible join), niet alleen omdat het mooi uitziet, maar ook omdat ik denk dat het het 
steken tellen makkelijker maakt. 

Probeer iedere toer zo te beginnen dat je de toer kunt eindigen met een 
invisible join. Als een toer bijvoorbeeld met een v begint, hecht je je draad aan met 
een hv en 1 l, waarna je het patroon verder volgt. Als je helemaal rond bent, maak je 
een invisible join in de tweede steek van het patroon zodat je de eerste hv en 1 l 
bedekt, en er zo een gehaakte v van maakt. 

Voorbeeld
Beginnend met een v = hv, 1 l = in patroon beschreven als v
Beginnend met een hstk = hv, 1 l = in patroon beschreven als hstk
Beginnend met een stk = hv, 2 l = in patroon beschreven als stk
Je kunt ook beginnen met staande steken en deze bedekken met een invisible join, 
het is maar net wat je zelf handig vindt. 

Voor het mooiste resultaat knip je na iedere toer de draad door en hecht je de 
draad af. Invisible joins zouden je moeten helpen er zeker van te zijn dat je aantal 
steken niet afwijkt, maar verzeker je er ook na iedere toer van dat je het juiste aantal 
steken hebt. 

Als je er voor hebt gekozen het patroon in één kleur te haken, kies je er wellicht 
voor de draad niet door te knippen na iedere ronde. Ik deed het echter wel, maar 

SistersInStitch



nogmaals; het is maar net wat je zelf handig vindt om te doen.
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Voor dit patroon is Yarn and Colors Must Haves gebruikt. 

Kleurenoverzicht

Must Haves Aantal bollen

A – Sunflower 014 3
B – Cantaloupe 016 3
C – Girly Pink 035 4
D – White 001 3
E – Blossom 045 3
F – Eucalyptus 080 3
G – Teak 008 3

Haaknaald: 3.5 mm

Epic Aantal bollen

A – Sunflower 014 8
B – Cantaloupe 016 9
C – Girly Pink 035 9
D – White 001 8
E – Blossom 045 7
F – Eucalyptus 080 9
G – Teak 008 9

Haaknaald: 5 mm

Stekenproef

Omdat dit een deken is lijkt een stekenproef niet zo belangrijk, maar omdat iedereen 
met een andere draadspanning haakt, kan de hoeveelheid garen die je moet 
gebruiken afwijken. Ontwerpster Kay haakt tamelijk strak, en na 9 toeren had het 
vierkant de volgende afmeting:
10 x 10 cm
3.94 x 3.94 inch

Na het eerste deel had Kay’s werk de volgende afmeting:
20 x 20 cm
7.87 x 7.87 inch

Het belangrijkste om te onthouden is dat je steeds dezelfde met dezelfde 
draadspanning haakt. Soms kan het werk strak of losjes aanvoelen, maar dat effent 
wel uit als de deken klaar is. 

Het is goed te weten dat de testers niet volgens een bepaalde stekenproef haakten, 
en ook de maat haaknaald niet wijzigden. De dekens kregen hierdoor allemaal een 
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andere afmeting, wat niets afdeed aan de schoonheid van het ontwerp. 

Kay: 90x90cm
Erika: 110x110cm
Joy: 116x116cm

Dit betekende dan ook dat Kay meer garen overhield dan de andere hakers. Voor de 
zekerheid hebben we de hoeveelheid benodigd garen berekend op basis van 
hoeveel Joy gebruikte omdat zij het meest los haakte.

Blocken

Gedurende het haken van het hoofddeel van het patroon werd het werk steeds 
geblockt. Het laatste deel (de rand) rekt het middelste deel van de deken door het 
gewicht wat op en hoeft daardoor niet persé geblockt te worden, maar afhankelijk 
van de draadspanning waarmee je haakt zou je dat misschien wel willen doen. Over 
het algemeen ziet alles er gewoon mooier uit als het is geblockt. 

Kay gebruikt een stomer voor het blocken, wat heel snel en gemakkelijk werkt, maar 
er zijn verschillende andere manieren om te blocken. Zie de volgende links voor tips 
over de verschillende manieren van blocken:

https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S

http://crafternoontreats.com/blocking-acrylic-crochet-blankets/

https://www.youtube.com/watch?v=slx0fjHC6gY

http://littlebirdiesecrets.blogspot.com/2012/04/how-and-why-to-block-crochet-and-
knit.html
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