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Mijn allereerste ontwerp voor CraftKitchen! Een fijne woondeken met een mooie structuursteek, gehaakt met de Durable
Chunky. Ik ben dol op natuurlijke materialen en dit garen stond hoog op mijn wish-list om mee te werken. De Chunky
is een stoere wol, van 100% scheerwol. Het is een ongeverfd garen. Met een beetje fantasie zie je het schaapje zo rond
huppelen. Grappig is dat er soms een klein beetje stro is meegesponnen. Ik hou van dat rustieke! De vrolijke, gekleurde
pompoms aan de randen zorgen voor een speelse twist. Een heerlijke, warme deken om op een koude winterdag onder
weg te kruipen…
Benodigdheden
Durable Chunky, 100% scheerwol, kleur 340 Taupe (15 bollen)
Durable Cosy fine, 58% katoen, 42% polyacryl,
203 Light pink, 225 Vintage pink, 2239 Brick
211 Peach, 2211 Curry, 2209 Camel (1 bol per kleur)
Clover Pom-Pom Maker 65mm, art. 086.3126
Haaknaald nummer 10
Stopnaald
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
120x130cm
Gebruikte steken
losse
vaste
stokje
Werkbeschrijving
Zet 90 lossen op.
Tip 1: Mocht je een strakke hand van haken hebben, dan is het raadzaam een haaknaald groter te gebruiken voor het
opzetten van de lossen, zodat je rand niet gaat trekken.
Tip 2:Als je de grootte van de deken wilt aanpassen, zorg dan voor een even aantal opzetlossen.
Toer 1: Haak een stokje in de 2e losse vanaf de naald. * sla een steek over, haak een vaste en een stokje in de volgende
steek* Herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot je nog 2 steken over hebt. Sla een steek over. Haak een vaste. Haak
een losse en keer je werk.
Toer 2: Haak een stokje in de laatste vaste van de vorige toer. * sla een steek over, haak een vaste en een stokje in de
volgende steek (dat is de vaste van de vorige toer)* Herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot je nog 2 steken over
hebt. Sla een steek over. Haak een vaste. Haak een losse en keer je werk.
Herhaal toer 2 tot je de gewenste lengte hebt bereikt. Bij mij waren dat 78 toeren. Bij de laatste toer haak je geen keer
losse meer, maar hecht je je draad netjes af.
Maak met behulp van de pompommaker 18 pompoms, van de Cosy Fine. Ik haalde 3 pompoms uit 1 bol. Zorg dat je een
lange draad aan je pompoms laat, waarmee je je pompoms aan de deken kunt bevestigen. Op de volgende pagina zijn
instructiefoto’s te vinden.
Naai met een stopnaald 18 pompoms aan beide korte zijdes. Aan de punten 1, in het midden 1 en daartussen aan beide
kanten 3, zodat je 9 pompoms gelijk verdeeld hebt over de gehele breedte.
Nestel je in je favoriete stoel, met een kopje thee en geniet van deze fijne deken!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.
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Patroontekening

Instructiefoto’s voor het maken van de Pom-Poms
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

