
  



5403 – GEHAAKT KLEED OF DEKEN 

Materiaal: Roma Big melee (34), bordeauxrood (17), rood (16), beige (6), roze (22), paars (19), 

haaknaald nr. 9 of 10 

Gebruikte steken:  

Sterbloem (heeft een doorsnede van 17 cm): haak 6 lossen en sluit met 1 halve vaste tot een ring.  

1e toer: 3 lossen in plaats van het 1e dubbele stokje, in de ring 2 dubbele stokjes, 3 lossen, *3 

dubbele stokjes, 3 lossen, vanaf 4x herhalen, de toer sluiten met 1 halve vaste.  

2e toer: 2 lossen in plaats van het 1e stokje, 2 samen gehaakte afgehaakte stokjes op de volgende 2 

dubbele stokjes van de vorige toer, 6 lossen, *3 samen afgehaakte stokjes op het volgende groepje 

van dubbele stokjes van de vorige toer, 6 lossen, herhaal vanaf * 4x. De toer met 1 halve vaste 

sluiten. 

3e toer: 2 lossen in plaats van het 1e stokje, *5 lossen, 1 vaste in het boogje van lossen van de 1e 

toer haken en tegelijk daarmee het boogje van lossen van de vorige toer vasthouden, 5 lossen, 1 

stokje op de samen afgehaakte stokjes van de vorige toer, herhaal vanaf *. Sluit de toer met 1 halve 

vaste.  

Gehaakte rand: 1e toer: 1 losse (= 1e vaste), 1 losse, * 1 vaste om de lossenboog van de laatste toer 

van de bloem, 1 losse, 1 vaste om dezelfde boog, 1 losse, 1 vaste op de vaste van de laatste toer van 

de bloem, 1 losse, herhaal vanaf *. Sluit de toer met een halve vaste. 2e toer: 1 losse, (= 1e vaste), 1 

losse, *1 vaste om de losse van de vorige toer, 1 losse, herhaal vanaf *, sluit de toer met een halve 

vaste. 

Werkwijze: Haak voor een kleed of deken het gewenste aantal bloemen en haak deze in de 3e toer 

met een vaste aan elkaar (zie schema). Haak afwisselend bloemen in melee en in kleur aan elkaar. Op 

de foto is een voorbeeld gegeven. U bepaalt zelf de lengte en breedte van het te haken werkstuk. 

Haak na het aan elkaar haken van de bloemen een rand rondom het werk. Wilt U een bredere rand 

haken, herhaal dan steeds de 2e toer met 1 vaste onder elke losse met daartussenin 1 losse. 

 
 


