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Lidy: “Merino extrafine 120 van Schachenmayr is heel fijn garen. Ik heb daar al eens een sjaal mee gemaakt en toen
dacht ik, daar wil ik een deken van hebben. Heerlijk om straks op kille dagen mee op de bank te zitten. Voor een beetje
bling maakte ik de hartjes van Glam en Brilliant van Durable. Voor een extra chunky effect heb ik de deken op naald 7
gehaakt.
Natuurlijk maakte ik hem in mijn favoriete kleuren. Mijn uitgangspunt was de granny maar dan net even anders dan
anders. Ik word erg blij van deze mooie, zachte deken en heb veel plezier beleefd aan het maken en granny’s haken
heerlijk weg.”
Materiaal:
Merino extrafine 120 Schachenmayr
Van elke kleur 5 bollen.
6 x 00166 Zeeblauw
5 x 00169 Petrol
5 x 00177 Smaragd
5 x 00176 Zeegroen
5 x 00167 Mint
Durable Glam
1 x 338 Zeeblauw
1x 371 Turquoise
Durable Brilliant
1 x 298 Turquoise
haaknaald 7 voor een chunky effect ( ik haak zelf strak, haak je los dan neem je een
kleinere haaknaald)
Werk beschrijving:
De deken bestaat uit 72 granny squars (blok) en 12 halve granny’s
Granny square: Ik ga er van uit dat elke haakster een granny square kan haken, anders kun je het patroon van de granny
square in elk haakboek of op internet vinden, deze ga ik dan ook niet beschrijven.

Halve granny:

foto 1

			

foto 2

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
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Haak 6l, sluit met hv.
Toer 1: 3l. ( tellen als 1e st) 2 st. 2 l, 3 stokjes.
Toer 2: nieuwe kleur. 3l, ( tellen als 1e st) 2st, 3 st, 2l, 3 st. in dezelfde ruimte voor de
hoek, 3 st, in het laatste stokje.
Toer 3: nieuwe kleur, 3l, ( tellen als 1e st) 2 st, in volgende ruimte 3st, in de hoek 3 st. 2l.
3 st. in de volgende ruimte 3st, 3st in het laatste st.
Toer 4t/m 6 als toer 3 haken.
Je haakt voor de deken 72 hele granny’s en 12 halve granny’s.
Ik heb bij elke kleur de 1e en 2e toer afgewisseld zodat je allemaal verschillende blokken krijgt. Als je alle granny’s hebt
gehaakt ga je ze aan elkaar maken. De rijen met 6 hele granny’s haak je eerst aan elkaar. De rand haak je in de kleur
00166.
Begin op de hoek.
Hecht aan, 3l, 2 st, in dezelfde ruimte. In de volgende ruimtes, 3st. Op de 1e hoek haak je
3 st, 2l, 3 st. Haak door tot de 2e hoek. Nu pak je je 2e granny, leg de punten bij elkaar, let op! op de hoek haak je 1 st, maar
je haalt alleen de draad op, dan haal je de draad op door de hoek van de volgende granny en maak je het stokje af. 1 lossen
en door haken met 3 st in elke ruimte. Ga zo verder tot alle 6 de granny’s met de punten verbonden zijn. Haak de andere
kant op dezelfde manier tot je helemaal rond bent.

foto 3		

foto 4
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Als je alle rijen van 6 granny’s hebt gehaakt is het tijd om alles samen te gaan voegen.
Je haakt de laatste rand van de 5 en 2 halve granny’s al hakend aan elkaar, of te wel, join-as-you-go.
Hecht aan op de rechterhoek van de rij van 6 hele granny, maak een stokje en hecht tegelijkertijd aan op de hoek punt van
je halve granny. Maak nog 2 stokjes in dezelfde ruimte. Haak nu je haaknaald in de tussenruimte van de bovenste granny,
haal de draad door, een halve vaste, maak een vaste en ga door met 3 stokjes (cluster) in de volgende ruimte van de halve
granny. Haak zo de granny’s aan elkaar tot de volgende hoek.

foto 7
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foto 11

Bij de volgende hoek haak je de volgende losse granny aan.
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foto 12
Haak het laatste cluster aan op de hoek 1 l en haak een kluster in de hoek van de nieuwe granny.
De volgende hoek haak je op 3 punten aan, in de hoeken en in het midden.
foto 13
Haak het laatste cluster vast met 1 v, 1 l, 1 v in het midden van de losse granny, met een v in het
midden aanhechten, 1l, 1v in de hoek en weer verder met clusters haken.

foto 14

foto15

foto16

foto17

foto 18

Hierna haak je de volgende rij van 6 er aan vast.
foto 19
Bij het kruispunt haak je eerst de hoek van nr. 2 af, 3 stokje 1l, 1v aan het cluster van dezelfde granny.
1l, 1v in de hoek van nr. 1. 1l, 1v in hoek van 3. 1 l, cluster en verder 4 en 1 aan elkaar haken.
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Het kruispunt ziet het er dan zo uit.

foto 20

foto 21

foto 22

foto 23

foto 24

Als je het door hebt haak je alle blokken zo aan elkaar.
Langs de rechte randen haak je als afwerking de granny clusters van 3 stokjes.
Heel veel succes.
Liefs Lidy.
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