
    6 bollen durable cosy, 2 bol-
len Glan of garen naar keuze
    haaknaald 6, ofhaaknaald 
behorend bij het garen van 
jouw keuze.
    Weefnaald

Nodig:
ontwerp:
Siets aan de haak 

We gaan de deken in elkaar zetten en de rand haken. Best een werkje, maar superleuk om je deken 
te zien groeien.

Afsluiting

Stap 1
Haak om ieder blok nog een rand halve stokjes. Ik heb hierbij gekozen om een draadje glam mee te 
haken, waardoor je een chic effect krijgt. Doe dit als volgt:
Start in de hoek, *haak 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes. Haak 1 half stokje in iedere steek*. 
Herhaal ** voor iedere zijkant. Sluit met een halve vaste. 
Als het goed is, hebben al je blokken nu evenveel steken aan iedere kant. In mijn geval 29.
Stap 2
Leg je blokken in de volgorde waarin jij ze aan elkaar wilt haken. Ik heb ze volgens het volgende 
schema aan elkaar gehaakt, maar je mag natuurlijk helemaal zelf kiezen wat je mooit vindt..
Blok 12 Blok 5 Blok 14 Blok 3
Blok 2 Blok 11 Blok 8 Blok 13
Blok 16 Blok 4 Blok 10 Blok 6
Blok 7 Blok 15 Blok 1 Blok 9

Pak twee blokken die naast elkaar liggen. Ik ben gestart met blok 12 en blok 5. Maak een lus en zet 
deze op je haaknaald. Steek je naald door de rechterbovenhoek van blok 12 en de linkerbovenhoek 
van blok 5. Haak nu een halve vaste. We gaan een “ritssluiting” haken met halve vasten. Haak hierbij 
alleen in de achterste lussen. 
*Pak van beide tegenoverelkaar liggende steken de achterste lus op (dus de achterste lus van de 
eerste steek van blok 12 en de achterste lus van de eerste steek van blok 5). Haak een halve vaste. 
Doe dit voor iedere steek tot je bij de hoek aankomt. Steek je haaknaald door beide hoeken. Haak 
een halve vaste. Pak de volgende twee blokken. In mijn geval blok 2 en blok 11. Steek je haaknaald 
door beide hoeken. Haak een halve vaste.*  Dit herhaal je tot alle blokken van de eerste twee kolom-
men aan elkaar vast zitten. Vervolgens haak je de derde en de vierde kolom hieraan vast op dezelfde 
wijze.
Gefeliciteerd. Je deken zit nu aan elkaar vast. We moeten nu alleen nog de rijen aan elkaar vast ma-
ken. Dit doe je hetzelfde als de kolommen. Het is handig je deken een kwartslag te draaien. Je doet 
nu hetzelfde als eerder beschreven staat, maar maakt nu blok 12 vast aan blok 2 enz. Doe dit voor 
alle rijen.



ontwerp:
Siets aan de haak 

Afsluiting
Stap 3
Nu hoeft er alleen nog een rand om de deken. Ik heb deze deken bewust simpel gehouden, zodat de 
steken mooi naar voren komen. 
Toer 1 Hecht aan in een hoek. Haak hier 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes. *Haak in iedere 
steek een half stokje in de achterste lus én een half stukje in iedere “nerf”. Haak 2 halve stokjes, 
2 lossen, 2 halve stokjes in de hoek.*. Doe dit voor iedere zijde. Ik had uiteindelijk 123 steken aan 
iedere zijde. 
Toer 2 Hecht aan in een hoek. Haak hier 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes. *haak in ieder 
steek een half stokje in de achterste lus.. Haak 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes in de hoek*
Herhaal toer 2 tot de rand naar jouw wens breed genoeg is.
En dan zit het er echt op. Ik heb genoten van dit avontuur! Geniet van de laatste loodjes!

eind resultaat 


