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DEKEN VAN VERSPRINGENDE STREPEN EN BLOKKEN – 

van Moogly 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

 

 

BENODIGDHEDEN:  

- Haaknaald maat 5,5 mm 

- Worsted weight garen, gelijke hoeveelheden in 2 of meer kleuren 

 

MATEN EN BENODIGDE HOEVEELHEID GAREN:  

- Afghaans vierkant (30,5 x 30,5 cm – 12 x 12 inch): 42 lossen, 38 rijen – 146 meter 

- Preemie (51 x 51 cm – 20 x 20 inch): 70 lossen, 64 rijen – 384 meter 

- Klein babydeken (76 x 76 cm – 30 x 30 inch): 110 lossen, 96 rijen – 869 meter 

- Groot babydeken (91 x 91 cm – 36 x 36 inch): 130 lossen, 116 rijen – 1234 meter 

- Afghan, eenpersoonsdeken (122 x 173 cm – 48 x 68 inch): 174 lossen, 216 rijen – 3063 meter 

- Tweepersoonsdeken (166 – 229 cm – 66 x 90 inch): 238 lossen, 288 rijen – 5703 meter 

- Queen size deken (229 x 254 cm – 90 x 100 inch): 326 lossen, 320 rijen – 8458 meter 

- King size deken (280 x 254 cm – 110 x 100 inch): 398 lossen, 320 rijen – 10561 meter 

  



 
 

2 
 

PATROON:  

RIJ 1: Met de eerste kleur, haak lossen voor de gewenste lengte (zie boven). Haak een stokje in de 

4
de

 losse vanaf de naald. Haak 1 stokje in de volgende losse. *Haak 2 lossen, sla 2 lossen over, haak 

1 stokje in de volgende 2 lossen*, herhaal van * tot * tot de laatste losse. Haak 1 stokje in de laatste 

losse. Keer.  

 

Links foto voor rechtshandigen, rechts voor linkshandigen 

RIJ 2: Haak 1 losse en 1 vaste in de eerste steek. Haak 2 lossen, sla 2 steken over. *Haak over de 2 

lossen van de vorige rij in de lossen van de opzetrij eronder: haak telkens 1 stokje in de volgende 2 

opzetlussen. Haak 2 lossen, sla de volgende 2 steken over.* Herhaal van * tot * tot aan de laatste 

steek. Haak 1 vaste in de laatste steek (dit is de bovenste van de 3 keerlossen). Maak de laatste 

steek af met de nieuwe kleur. Laat de oude kleur hangen (of hecht af als je meer dan 3 kleuren 

gebruikt). Keer.  

 

Links foto voor rechtshandigen, rechts voor linkshandigen 
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RIJ 3: Haak 1 losse en 1 vaste in de eerste steek. *Haak over de 2 lossen van de vorige toer in de 

lossen van de rij eronder (2 rijen lager): haak telkens 1 stokje in de volgende 2 steken. Haak 2 lossen, 

sla de volgende 2 steken over.* Herhaal van * tot * tot aan de laatste steek. Haak 1 vaste in de laatste 

steek. Keer.  

 

Links foto voor rechtshandigen, rechts voor linkshandigen 

RIJ 4: Haak 1 losse en 1 vaste in de eerste steek. Haak 2 lossen, sla 2 steken over. *Haak over de 2 

lossen van de vorige toer in de lossen van de rij eronder (2 rijen lager): haak telkens 1 stokje in de 

volgende 2 steken. Haak 2 lossen, sla de volgende 2 steken over.* Herhaal van * tot * tot aan de 

laatste steek. Haak 1 vaste in de laatste steek. Maak de laatste steek af met de nieuwe kleur. Laat 

de oude kleur hangen (of hecht af als je meer dan 3 kleuren gebruikt). Keer. 

 

Links foto voor rechtshandigen, rechts voor linkshandigen 

Herhaal RIJ 3 en 4, en wissel elke 2 rijen van kleur. Laat de draden van de verschillende kleuren aan 

de zijkant meelopen. Omdat je nog een boordje aan het deken maakt, kun je zo de draden wegwerken 

zonder al te veel instopwerk.  
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LAATSTE RIJ (even aantal): Haak 1 losse, 1 vaste in de eerste 3 steken. *Haak over de 2 lossen van 

de vorige toer in de lossen van de rij eronder (2 rijen lager): haak telkens 1 stokje in de volgende 2 

steken. Haak 2 lossen, sla de volgende 2 steken over.* Herhaal van * tot * tot aan de laatste steek. 

Haak 1 vaste in de laatste steek. Hecht af en stop de draad in.  

 

RAND: Haak 2 rijen vasten evenredig verspreid rondom, waarbij je 3 vasten in elke hoek gebruikt.  

Of laat je inspiratie de vrije loop, natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden aan Moogly - http://www.mooglyblog.com/leapingstripes-blocks-blanket-

crochet/ 

http://www.mooglyblog.com/leapingstripes-blocks-blanket-crochet/
http://www.mooglyblog.com/leapingstripes-blocks-blanket-crochet/

