
WERKBESCHRIJVING - Stranddeken Soft & Easy  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lisanne Multem van Draad en Praat... in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van 
de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lisanne: “Deze deken is een echte eyecatcher. Het garen, de Soft & Easy van Schachenmayr is een prachtig betaalbaar 
garen. Het is heel zacht is en pilt niet. Daardoor heb je heel lang plezier van de deken. De deken wordt ongeveer 1.30 meter 
bij 1.70 meter wanneer je hem met het voorgestelde garen haakt (incl. rand).

Deze stoere  maar toch zachte deken is gehaakt in prachtige beachhouse kleuren.  Je wil er niet meer onder vandaan 
komen. Hij is perfect voor de avonden dat het toch wat afkoelt buiten, of gewoon het hele jaar door op de bank.
  
Deze deken bestaat uit brede strepen in twee kleuren, in beige en in wit. De rand haak je na afloop in donkerblauw. 
Om de strepen te creëren wissel je steeds na 14 toeren van kleur. Daardoor krijg je steeds 7 toeren met groepjes van 
stokjes boven elkaar. Je eindigt voorafgaand aan de kleurwissel altijd met een boogjes toer”. 

Benodigdheden:

• Haaknaald 4 mm.
• Haaknaald 5 mm (Voor de opzet)
• 5 bollen Schachenmayr Soft & Easy wit (001)
• 6 bollen Schachenmayr Soft & Easy beige (005)
• 1 bol Schachenmayr Soft & Easy donkerblauw (050)
• Stopnaald
• Schaar

Gebruikte steken:

• Lossen
• Halve vaste
• Vasten 
• Stokjes
• Noppensteek: 
Uitleg noppensteek: Een noppensteek bestaat uit meerdere stokjes. In dit 
geval bestaat de noppensteek uit 5 stokjes. Haak een stokje zoals normaal, 
maar maak hem niet af, de laatste stap sla je nu even over, haak zo 4 
onafgemaakte stokjes, zodat je in totaal 5 lussen op je haaknaald hebt 
staan. Sla de draad dan om de haaknaald en haal deze in 1 x door alle 5 de 
lussen heen.

Moeilijkheidsgraad **
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Begin met het opzetten van 182 lossen met haaknaald 5 mm. in de kleur beige. Haak daarna verder met haaknaald 4 mm. 

Toer 1:
Haak 1 stokje in de 4e losse vanaf de haaknaald (de eerste 3 lossen tellen als keerlossen). Haak 1 stokje in elke volgende 
losse. Haak daarna 3 lossen en keer je werk.
 
Toer 2: 
Haak 1 vaste tussen het 3e en 4e stokje van de vorige toer, haak daarna 3 lossen, sla de volgende 3 stokjes over, haak dan 
weer een vaste tussen het 6e en 7e stokje van de vorige toer. Herhaal dit tot het einde van de toer en eindig met 1 vaste in 
de bovenste van de 3 keerlossen van de vorige toer. Als het goed is heb je nu 60 boogjes gehaakt.
 
Toer 3: 
Haak 1 losse en keer je werk, haak 1 halve vaste om de eerste boog, haak dan 3 lossen (telt 1e stokje) en nog twee stokjes 
in diezelfde eerste boog. *Sla de vaste over, haak 3 stokjes om de volgende boog*. Herhaal het gedeelte tussen de 
* tot het einde van de toer. Haak 3 lossen en keer je werk. Je hebt nu allemaal groepjes van stokjes gehaakt en daardoor 
ontstaat er openingen in je haakwerk. 

Toer 4: 
Haak 1 vaste om de eerste opening van de vorige toer (dus tussen de eerste 2 groepjes van stokjes van de vorige toer). 
*Haak daarna wederom 3 lossen, haak dan 1 vaste om de volgende opening*. Herhaal het gedeelte tussen de * tot het 
einde van de toer. Eindig met 1 vaste in de bovenste van de 3 keerlossen van de vorige toer.
Herhaal toer 3 en 4 om en om (vergeet niet steeds na 14 toeren van kleur te wisselen) totdat je 7 beige en 6 witte strepen 
hebt gehaakt. Daarna hecht je af en ga je verder met het haken van de rand.

Rand: 
Hecht het donkerblauwe garen aan op een willekeurige plek (niet op een hoek). 

Toer 1: 
Haak rondom de gehele deken 1 vaste in elke steek. Haak op de hoeken steeds 3 vasten in 1 steek, zodat je makkelijk de 
bocht kunt maken. Als je helemaal rond bent ga je verder met toer 2.

Toer 2: 
*Haak 3 lossen, sla nu 2 vasten over, haak 1 vaste in de volgende vaste, haak wederom 3 lossen, sla nu weer 2 vasten over 
en haak 1 vaste in de volgende vaste. Haak nu 4 lossen, haak 1 noppensteek in de 4e losse vanaf de haaknaald. Sluit de 
noppensteek met 1 halve vaste in de laatst gehaakte vaste*. Herhaal het gedeelte tussen de * tot het einde van de toer. 

Dus totdat je de gehele deken rond bent. Sluit dan af met 1 halve vaste in de eerste steek van deze toer en hecht af. 
Werk alle draadeinden weg in de deken.   

draad en praat...


