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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van AK at Home 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.

Deze prachtige plaid met opengewerkte structuursteek is lekker zacht dankzij het Cosy garen en valt heel soepel. Mooi 
om opgevouwen neer te leggen of nonchalant over de bank te draperen.  

Garen 
Durable Cosy, 50% katoen & 50% acryl, 50gr/66m.
Kleur A:  2149 Dark Olive: 5 bollen 
Kleur B: 326 Ivory: 1 bol
Kleur C: 2182 Ochre: 13 bollen 

Haaknaald 
Haaknaald 7 en 8 mm.

Overige materialen 
Schaar
Maasnaald om draadjes weg te werken
Meetlint

Gebruikte steken en afkortingen
AK achterkant
GK  goede kant
don draad over naald
hv  halve vaste
l  losse
s  steek/steken
st  stokje
v  vaste

Speciale steken: 
parels  parelsteek: *Maak een omslag. Steek je haaknaald door beide lussen van een s, don, haal door beide lussen van 
de s en trek een lus ; herhaal vanaf * nog 2 x (7 lussen op de naald), don , en haal door 6 lussen op de naald (2 lussen op 
de naald), don en haal door alle overgebleven lussen. 

Tip: Trek de lussen hoog genoeg op zodat je makkelijk de haaknaald door 
de 6 lussen op de haaknaald kunt halen. 
vv  verlengde vaste: steek de naald in beide lussen van een s, don, haal 
door beide lussen van de s (2 lussen op de naald), don en haal door 1 lus (2 
lussen op de naald), don en haal door alle overgebleven lussen. 
vv in rl  haak een verlengde vaste in de rechter voorste lus van de vorige rij 
(zie foto). 
 
Moeilijkheidsgraad 
Gemiddeld.

Afmetingen
140 cm lang en 110 cm breed. 

Patrooninfo en tips
Voor kleur C gebruik je steeds 1 bol per baan en haaknaald nr 8. Voor kleur 
A gebruik je 1 bol per 2 strepen en haaknaald nr 7. Het patroon is deelbaar 
door 2 als je de deken groter of kleiner wilt maken. 
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Patroon
Met Kleur C en haaknaald 8 mm:
Rij 1: GK: Haak een ketting van 120l, 1v in 2e l vanaf de haaknaald, [1l, sla volg l over, 1vv in volg l] herhaal tot einde rij, 
keer. 

Rij 2: AK: 1l, 1vv in rl in 1e vv, [1l, 1vv in rl in volg vv] herhaal tot einde rij, keer. 

Rijen 3 – 6: Herhaal Rij 2. 

Verander naar Kleur A en haaknaald 7 mm:
Rij 7: je haakt geen beginlosse, 1 parels in elke vv in rl tot einde rij, keer.

Verander naar Kleur C en haaknaald 8 mm: 
Rij 8: 1l, 1vv in rl in 1e parels, [1l, 1vv in rl in volg parels] herhaal tot einde rij, keer.
Rijen 9 – 14: Herhaal Rij 2.  

Herhaal Rijen 7 – 14 NOG 10 x, en let op : 

Bij elke herhaling van Rij 7 is het belangrijk om op de kleur te letten.
Haak 2 herhalingen met Kleur A, vervolgens 1 herhaling met Kleur B, gevolgd door 6 herhalingen met Kleur A, 1 herhal-
ing met Kleur B en nog 2 herhalingen met Kleur A. 

Afwerking:
Werk alle draadjes netjes weg. 

 


