Scheepjes CAL
haakpatroon week 11
de vierkantjes aan elkaar haken

een patroon van wink

gehost door

mede mogelijk gemaakt door

page 2

Benodigdheden

Joinen

- Cotton 8 garen, kleur 726 van kit 1 of kleur
717 van kit 2
- haaknaald 3mm
- een schaar
- een stompe naald

Kit 1 - kleur 726 - optie 1

Gebruikte steken
- Vaste
- Losse
Belangrijk!
Optie 1 is de aangeraden methode om de
vierkantjes vast te maken, want hiermee hou
je genoeg garen over om volgende week nog
een rand om de deken te maken. Als je liever
een decoratievere methode gebruikt, kan je
optie 2 volgen. Maar deze optie gebruikt wel
alle basiskleuren garen, en dus is er geen
Kit 2 - kleur 717 - optie 2
garen over voor een rand. De keus is aan
jou!
Tips
- Lees het patroon tenminste een keer door
voordat je begint.
- Het doel van deze CAL is om je creatieve
kant te ontdekken, dus kies elke kleur die
je leuk vindt! Je kunt ook meerdere kleuren
combineren.
- Gebruik de ‘onzichtbaar afhechten’ methode
zoals beschreven in de Tips & Tricks PDF.
- Werk meteen je eindjes weg als je klaar bent.
- Als je dit patroon wil printen, print dan
alleen pagina 7. Op deze manier hoef je zo
min mogelijk inkt en papier te gebruiken.
- Geniet ervan! :)
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Patroon

Optie 1

Optie 2

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe
je deze maakt kan je terugvinden in de Tips &
Trucs PDF.

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe
je deze maakt kan je terugvinden in de Tips &
Trucs PDF.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de
achterkanten op elkaar. Steek je haaknaald van
voren naar achteren door de 2l-ruimte in de
rechterbovenhoek van beide vierkantjes. Maak
1v.
2. Steek je haaknaald door de achterste lusjes
van beide vierkantjes; maak 1v.
3. *1v*, herhaal tussen ** door alle achterste
lusjes van beide vierkantjes totdat je in de
andere hoek bent. Steek je haaknaald van
voren naar achteren door de 2l-ruimte van de
linkerbovenhoek van beide vierkanten, en maak
1v.
4. Neem de volgende 2 vierkantjes en leg
ze met de achterkanten op elkaar. Steek je
haaknaald van voren naar achteren door de
2l-ruimte in de rechterbovenhoek van beide
vierkantjes. Maak 1v. Ga door zoals in rij 2.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de
voorkanten op elkaar. Steek je haaknaald door
de eerste 2l-ruimte van het onderste vierkantje,
en maak 1v. Maak nog 1v in het eerste stokje.
2l, maak 1v in de eerste 2l-ruimte van het
bovenste vierkantje, en nog 1v in het eerste
stokje van dat vierkantje.
2. 2l. Sla 1 steek van het onderste vierkantje
over en maak 1v. 2l, sla 1 steek over van
het bovenste vierkantje en maak 1v. Blijf zo
zigzaggen langs de kanten van de beide
vierkantjes tot je in de 2l-hoekruimte van het
onderste vierkantje bent. Maak 1v in het laatste
stokje, en nog 1v in de 2l-ruimte. 2l, maak
dan 1v in het laatste stokje van het bovenste
vierkantje, en nog 1v in de 2l-ruimte van het
bovenste vierkantje.
3. Neem 2 andere vierkantjes met de
voorkanten op elkaar. 2l, steek je haaknaald
door de eerste 2l-ruimte van het onderste
vierkantje en maak 1v. Maak nog 1v in het
eerste stokje. 2l, maak 1v in de eerste 2l-ruimte
van het bovenste vierkantje, en nog 1v in het
eerste stokje van datzelfde vierkantje. Ga door
zoals in rij 2.

Herhaal rij 1-4 tot alle vierkantjes horizontaal
aan elkaar zijn vastgemaakt.
Draai je deken, en maak alle verticale rijen
op dezelfde manier vast. Wanneer je bij een
kruising komt, haak je 1v in de 2l-ruimtes van
beide vierkantjes, 1l, 1v in de 2l-ruimtes van de
volgende 2 vierkantjes.

Herhaal rij 1-3 totdat alle vierkantjes horizontaal
aan elkaar zijn vastgemaakt.
Draai je deken en maak alle verticale rijen op
dezelfde manier vast.
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Kleurkeuzes voor vastmaken
Je kan mijn suggesties gebruiken voor het
vastmaken van de vierkantjes, maar als je zelf
een andere manier wil gebruiken, voel je dan
vrij om dat te doen! Het wordt uiteindelijk jouw
deken en je kan jouw creativiteit hier helemaal
op loslaten :)

Horizontale strepen

Kit 1 opties
Diagonale strepen
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Kit 2 opties
Diagonale strepen

Willekeurig
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Willekeurig

Horizontale strepen
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Optie 1

Optie 2

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe je
deze maakt kan je terugvinden in de Tips & Trucs
PDF.

We maken eerst de horizontale rijen aan elkaar.
Start met een schuifknop op je haaknaald. Hoe je
deze maakt kan je terugvinden in de Tips & Trucs
PDF.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de
achterkanten op elkaar. Steek je haaknaald van
voren naar achteren door de 2l-ruimte in de
rechterbovenhoek van beide vierkantjes. Maak 1v.
2. Steek je haaknaald door de achterste lusjes van
beide vierkantjes; maak 1v.
3. *1v*, herhaal tussen ** door alle achterste lusjes
van beide vierkantjes totdat je in de andere hoek
bent. Steek je haaknaald van voren naar achteren
door de 2l-ruimte van de linkerbovenhoek van beide
vierkanten, en maak 1v.
4. Neem de volgende 2 vierkantjes en leg ze met
de achterkanten op elkaar. Steek je haaknaald
van voren naar achteren door de 2l-ruimte in de
rechterbovenhoek van beide vierkantjes. Maak 1v.
Ga door zoals in rij 2.

1. Neem 2 vierkantjes en leg ze met de voorkanten
op elkaar. Steek je haaknaald door de eerste
2l-ruimte van het onderste vierkantje, en maak 1v.
Maak nog 1v in het eerste stokje. 2l, maak 1v in de
eerste 2l-ruimte van het bovenste vierkantje, en nog
1v in het eerste stokje van dat vierkantje.
2. 2l. Sla 1 steek van het onderste vierkantje over
en maak 1v. 2l, sla 1 steek over van het bovenste
vierkantje en maak 1v. Blijf zo zigzaggen langs
de kanten van de beide vierkantjes tot je in de
2l-hoekruimte van het onderste vierkantje bent.
Maak 1v in het laatste stokje, en nog 1v in de
2l-ruimte. 2l, maak dan 1v in het laatste stokje van
het bovenste vierkantje, en nog 1v in de 2l-ruimte
van het bovenste vierkantje.
3. Neem 2 andere vierkantjes met de voorkanten
op elkaar. 2l, steek je haaknaald door de eerste
2l-ruimte van het onderste vierkantje en maak 1v.
Maak nog 1v in het eerste stokje. 2l, maak 1v in de
eerste 2l-ruimte van het bovenste vierkantje, en nog
1v in het eerste stokje van datzelfde vierkantje. Ga
door zoals in rij 2.

Herhaal rij 1-4 tot alle vierkantjes horizontaal aan
elkaar zijn vastgemaakt.
Draai je deken, en maak alle verticale rijen op
dezelfde manier vast. Wanneer je bij een kruising
komt, haak je 1v in de 2l-ruimtes van beide
vierkantjes, 1l, 1v in de 2l-ruimtes van de volgende
2 vierkantjes.
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Herhaal rij 1-3 totdat alle vierkantjes horizontaal aan
elkaar zijn vastgemaakt.
Draai je deken en maak alle verticale rijen op
dezelfde manier vast.
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