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Knutselidee
Nr. 104.569 - Donzige babydeken

Materiaal: Groott e:
300 G wol Funny color
haaknaald 6,0 - 7,0

Patroon:

Proeflapje:

ca. 62 cm x 86 cm

babydeken
Donzige

Moeilijkheidsgraad: middel

(stekenaantal deelbaar door 2)

(patroon)

1e rij: 1 l., in de 2. l. vanaf de haaknaald 1 v. haken, * 1 l., daarbij 1 l. van de opzet-
rij overslaan, in de volgende l. 1 v. haken, vanaf * herh., eindigen met 1 l., 1 v. in 
de laatste l.

2e rij: * 1 l., 1 v. om de l.-boog van de vorige ronde, vanaf * herh., eindigen met  1 
v. om de laatste l.-boog, 1 v. op de begin-l. van de vorige ronde. De 2e rij steeds 
herhalen.

11 s. x 11 r = 10 cm x 10 cm
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66 losse steken opzetten, 84 cm in het patroon haken en vervolgens de 
deken met 1 ronde vaste steken omhaken. Daarbij bij het einde de laatste 
rij voor de hoek 3 vaste steken in de begin-losse steek van de vorige rij 
haken.

v. = vaste steken
l. = losse steek/steken
R = rijen
T = toeren
s = steek/steken
herh. = herhalen
i. e. = in elke

Daarna aan de lange zijde 1 vaste steek in elke rij haken, bij het einde van 
de lange zijde in de laaste rij 3 vaste steken haken.

Tip: Elke nieuwe bol bij het begin van de rij of het einde beginnen en de 
draad bij het haken van de deken mee inhaken.

Langs de opzetrand op elke v. en om elke losse steek-boog 1 vaste steek 
haken en 3 vaste steken in de laatste losse steek. Op de 2e lange zijde 1 
vaste steek in elke rij haken en weer 3 vaste steken in de losse steek van 
de laaste rij. In elke vaste steek en om elke losse steek-boog van de laat-
ste rij 1 vaste steek haken.

Werkwijze: Afkortingen:

Knutselidee beschikbaar gesteld door:




