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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers van MaRRose CCC in opdracht van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen 
zonder toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Marianne: “Wat kun je soms toch blij zijn met iets dat je gemaakt hebt...... 
Ik kan er niks aan doen, maar elke keer als ik alleen al naar mijn gehaakte "Norwool Deken" kijk (laat staan als ik er 
heerlijk ónder lig), gaan mijn mondhoeken omhoog ;)
Hij is precies geworden zoals ik gehoopt en in gedachten had, hoe fijn is dat!
Ik houd enorm van geometrische patronen, ook in haakwerk en het "pied-de-poule"-patroon in deze deken is wat mij 
betreft een schot in de roos. Daarnaast is 'ie ook nog eens heerlijk zacht en warm dankzij de Durable sokkenwol, die je - 
naar nu blijkt - ook prima voor andere projecten dan alleen sokken kunt gebruiken.

De techniek waarmee ik m'n deken haakte, heet "tapestry", en laat je niet afschrikken, want het is echt niet moeilijk.
Uitgangspunt bij deze manier van haken is, dat je steeds alle draden meeneemt - je haakt óver de draden heen, waarmee 
je op dat moment niet haakt.
In deze deken werk je slechts met twee kleuren en dus maar twee draden; je haakt telkens over één van de twee heen.
Met hulp van een aantal filmpjes (zie website), plus een paar tips die je hieronder vindt, haak je zonder problemen jouw 
eigen "Norwool Deken" en ligt er straks ook op jouw bank zo'n comfortabel plaid.”

Benodigdheden:

Durable Norwool Plus

* zwart (kleur 000)
* gemêleerd (kleur M000)

haaknaald: 5.0 mm
centimer, 
stopnaald
Mijn deken is: 120 cm x 165 cm; 
Ik had daarvoor 6 zwarte en 7 gemêleerde bollen nodig

Tips:

* De deken is helemaal gehaakt met stokjes, en zoals gezegd: de techniek die we hier gebruiken is tapestry. Dit betekent 
dat je altijd met twee draden tegelijk werkt; met de ene haak je, en de andere neem je dan onder die steken mee.

* Bij elke kleurwissel ruil je van draad; ik merkte dat m'n haakwerk mooier werd door heel consequent de ene kleur/draad 
steeds aan de voorkant van m'n werk te houden, of ik nu de heen- of teruggaande toer haakte (mijn hoofddraad was aldoor 
de zwarte).

* Als je van kleur moet wisselen, haak je de laatste steek van de ene kleur nèt niet af. Aangezien we hier alleen maar 
stokjes haken, betekent dit, dat je zodra je de laatste twee lussen op de naald hebt, de laatste "sla-je-garen-om-de-naald-
en-haal-door-de-laatste-twee-lussen" doet met de volgende/nieuwe kleur. Je zult zien dat het stokje zelf in z'n geheel 
dezelfde kleur heeft, maar de lus op je naald alvast de nieuwe kleur heeft.

* Wanneer je het diagram gebruikt, dan lees je”heen-en-weer”, dus toer 1 van rechts naar links, toer 2 van links naar 
rechts, toer 3 weer van rechts naar links, enz. (dit geldt zo voor rechtshandigen; voor linkshandigen is het net ander-
som....).

* Probeer niet al te los te haken; gebruik desnoods een iets kleinere (0.5 mm) haaknaald dan waarmee je normaal 
gesproken zou haken.
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Eén motief is 8 steken breed (ca. 5,5 cm) en 8 toeren hoog (ca. 10,5 cm).

Mocht je jouw deken kleiner of groter willen maken, dan tel je het aantal steken per motief (= 8), plus 4 extra aan zowel de 
linker- als rechterkant om de breedte te bepalen. Voor de lengte is het 't mooist als je na toer 5 stopt met het patroon; zo 
eindig je met een compleet motief in de ene kleur, en precies een halve in de andere kleur, net zoals aan de onderkant.

Zwart = kleur A
Gemêleerd = kleur B

opzetketting:

Met kleur A: voor mijn - grote - deken begon ik met een ketting van 177 lossen (dit is inclusief 2 keerlossen, die tellen als 
het 1ste stokje).

toer 1
Met kleur A: je begint in de 3e losse vanaf je haaknaald, en haakt 175 stokjes (totaal 176 steken - de 2 lossen aan het begin 
van elke toer tellen mee als stokje); keer je werk;

toer 2
met A, 2 lossen, stokje in 2e, 3e en 4e steken van toer 1;
met B, 2 stokjes in volgende 2 steken;
* met A, stokjes in volgende 6 steken;
met B, stokjes in volgende 2 steken **;
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 2 stokjes in kleur B en 2 stokjes in kleur A; keer je werk;

toer 3
met A, 2 lossen, 1stokje;
*met B, 2 stokjes;
met A, 6 stokjes **;
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 4 stokjes in kleur A; keer je werk;

toer 4
met B, 2 lossen, 5 stokjes;
*met A, 2 stokjes;
met B, 6 stokjes **:
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 2 stokjes in kleur A; keer je werk;

toer 5
met A, 2 lossen, 1 stokje;
* met B, 6 stokjes;
met A, 2 stokjes **;
Herhaal van * tot **; je eindigt met 6 stokjes in kleur B; 
keer je werk;



WERKBESCHRIJVING - Norwool deken      4

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers van MaRRose CCC in opdracht van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen 
zonder toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

toer 6
met A, 2 lossen, 1 stokje;
* met B, 6 stokjes;
met A, 2 stokjes **;
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 6 stokjes in kleur B; keer je werk;

toer 7
met B, 2 lossen, 5 stokjes;
* met A, 2 stokjes;
met B, 6 stokjes **;
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 2 stokjes in kleur A; keer je werk;

toer 8
met A, 2 lossen, 1 stokje;
* met B, 2 stokjes;
met A, 6 stokjes **;
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 4 stokjes in kleur A; keer je werk;

toer 9
met A, 2 lossen, 3 stokjes;
* met B, 2 stokjes;
met A, 6 stokjes **;
Herhaal van * tot ** tot einde toer; je eindigt met 2 stokjes in kleur A; keer je werk;

Herhaal toeren 2 t/m 9 net zolang totdat je vindt dat je deken lang genoeg is, in mijn geval was dat nog 14 keer.

Haak nog één toer stokjes in kleur A; hecht niet af aan het einde van je toer, maar haak 3 stokjes in de hoek, en vervolgens 
langs de lange zijde van de deken ook nog een toer zwarte stokjes (in elke zijkant van één stokje: 2 zwarte stokjes). Hecht 
af aan de onderkant en hecht weer aan aan de ándere lange zijde van je deken, waar je op dezelfde manier ook een toer 
zwarte stokjes haakt.
Werk alle draadjes netjes weg en ..... klaar is je Norwool Deken!

Veel h/maakplezier!

Marianne xx
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