
  



306 – HARTJESDEKEN * – Geïnspireerd door ontwerp van Mary Ann Frits 

Afmeting: Ongeveer 100 x 110 cm 

Materiaal: Stone Washed 801 -12 bollen, 802 – 1 bol, 803 – 1 bol, 804 – 1 bol, 805 – 1 bol, 806 – 1 

bol, 807 – 1 bol, 808 – 1 bol, 809 – 1 bol, 810 – 1 bol, 811 – 1 bol, 812 – 1 bol, 813 – 1 bol, 814 – 1 bol, 

815 – 1 bol, 816 – 1 bol, haaknaald nr. 3 – 3.5 of het nummer om de gewenste stekenverhouding te 

verkrijgen. 

Stekenverhouding: In Patroonsteek: 19 stokjes = 10 cm 

Gebruikte steken: 

Waaier: Haak (2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes) in de aangegeven steek. 

Lang stokje: Steek de haaknaald in de aangegeven steek en haal 1 lus op ter hoogte van de toer 

waarin gewerkt wordt; omslag en haal deze door 2 lussen op de haaknaald. 

Aantekening: Neem voor iedere waaierrand een nieuwe kleur. Kleur A is hoofdkleur (ecru). Bij het 

wisselen van kleur, haak tot er nog 2 lussen van de laatste steek op de haaknaald staan. Maak met de 

nieuwe kleur een omslag en haal deze door de 2 lussen op haaknaald. Knip de de draad van vorige 

kleur af. 

Werkwijze: 

1e toer (goede kant): begin met kleur A en 190 lossen; haak een stokje in de 4e losse vanaf de 

haaknaald (de eerste 3 lossen vervangen een stokje = de keerlossen) en in elke volgende losse, in het 

laatste stokje met een andere kleur doorhaken, keer (188 stokjes). 

2e toer: 3 keerlossen (= telt als een stokje in deze en volgende toeren), een stokje in het eerste 

stokje, 2 lossen, de volgende 5 stokjes overslaan; * haak een waaier in het volgende stokje (zie 

Patroonsteken); 2 lossen, de volgende 6 stokjes overslaan; herhaal vanaf * 21 keer; haak een waaier 

in het volgende stokje; 2 lossen, de volgende 5 stokjes overslaan, haak 2 stokjes in de 3e van de 3 

keerlossen van de vorige toer, waarbij naar kleur A veranderd wordt bij het laatste stokje, keer (26 

waaiers).  

3e toer: 1 losse, een vaste in het eerste stokje, 1 losse, het volgende stokje overslaan, haak in de 

ruimte van 2 lossen, sla het volgende overgeslagen stokje van de vorige toer over, haak een lang 

stokje (zie Patroonsteken) in de volgende overgeslagen 2 stokjes; * 2 lossen, sla de volgende 2 

stokjes van deze toer over, een vaste in de volgende ruimte van 1 losse, 2 lossen, sla de volgende 2 

stokjes over; in de volgende ruimte van 2 lossen, sla de volgende 2 overgeslagen stokjes van de 

vorige toer over, haak een lang stokje in de volgende 2 overgeslagen stokjes; herhaal vanaf * 25 keer; 

1 losse, in deze toer sla het volgende stokje over, een vaste in de 3e van de 3 keerlossen, keer. 

4e toer: 3 lossen, een stokje in de volgende ruimte van 1 losse en in de volgende 2 stokjes; *2 stokjes 

in de volgende ruimte van 2 lossen; een stokje in de volgende vaste, 2 stokjes in de volgende ruimte 

van 2 lossen; een stokje in de volgende 2 stokjes; herhaal vanaf * 22 keer; een stokje in de volgende 

ruimte van 1 losse en in de volgende vaste, waarbij in het laatste stokje met een andere kleur 

doorgehaakt wordt, keer.  

5e toer: 3 lossen, een stokje in het eerste stokje, 2 lossen, sla de volgende 5 stokjes over; * haak in 

het volgende stokje een waaier; 2 lossen, sla de volgende 6 stokjes over; herhaal vanaf * 21 keer; 

haak in het volgende stokje een waaier; 2 lossen, sla de volgende 5 stokjes over, 2 stokjes in de 3e 

van de 3 keerlossen, waarbij in het laatste stokje met kleur A doorgehaakt wordt, keer.  

Herhaal toer 3–5 tot de deken ongeveer 110 cm lang is, en eindig met een 4e toer.  

Hecht af en werk de draden weg.Werk de zijkanten af met een toer stokjes. 


