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size / mate / größe

crochet

More Styles on back page
Meer modellen op de achterkant

Weitere Modelle auf der Rückseite

design n° 

7116
intermediate



lappendeken

MAAT
130 cm x 150 cm

BENODIGDHEDEN 
• DMC Brio 8121
Kleur 405  : 7 bollen
• Nr. 4
• Wolnaald

GEBRUIKTE 
STEKEN EN 
AFKORTINGEN
ls - losse
H.VS – halve vaste
CM - centimeter
vs - vaste
h.st – half stokje

NOTITIE 
Belangrijk (dit eerst te lezen!)
Aaneenhechten: alle vierkanten worden terwijl U verder 
haakt, aaneengehecht volgens bijgevoegd diagram.

Om de spanning en maat van een vierkant te kennen, haakt U 
een granny en blokt het volgens aangeduide maat.

 VIERKANT 1 - GRANNY
Maak 60 in totaal

• Haak 4 ls, sluit met 1h.vs. in de eerste ls om de ring te
sluiten.

• Toer 1. 5ls (telt voor 1st. en 2ls), 3 maal (3st. in de ring,
2ls), 2st in de ring en sluit met 1h.vs. in de derde ls van de
eerste 5ls. (4 gr van 3st).

• Toer 2. 1h.vs. in de eerste van de 2ls, 5ls en 3st in dezelfde
2ls. * 1ls, (3st, 2ls, 3st) in de volgende 2ls, herhaal van *
tweemaal, 1ls, 2st in dezelfde plaats als de eerste 5ls, sluit
met 1h.vs. in de 3ls van de eerste 5ls. (8 gr van 3st).

• Toer 3. 1h.vs. in de eerste van de 2ls, 5ls en 3st in
dezelfde 2ls. * 1ls, 3st in de volgende ls, 1ls, (3st, 2ls, 3st)
in de volgende 2ls, herhaal van * tweemaal, 1ls, 3st in de
volgende ls, 1ls, 2st in dezelfde plaats als de eerste 5ls,
sluit met 1h.vs. in de 3ls van de eerste 5ls. (12 gr van 3st).

• Toer 4. 1h.vs. in de eerste van de 2ls, 5ls en 3st in
dezelfde 2ls. * 1ls, tweemaal (3st in de volgende ls, 1ls),
(3st, 2ls, 3st) in de volgende 2ls, herhaal van * tweemaal,
1ls, tweemaal (3st in de volgende ls, 1ls), 2st in dezelfde
plaats als de eerste 5ls, sluit met 1h.vs. in de 3ls van de
eerste 5ls. (16 gr van 3st).

• Toer 5 (van 1ste vierkant). 1h.vs. in de eerste 2ls, 5ls
en 3st in dezelfde 2ls. * 1ls, tweemaal (3st in de volgende
ls, 1ls), (3st, 2ls, 3st) in de volgende 2ls, herhaal van *
tweemaal, 1ls, tweemaal (3st in de volgende ls, 1ls), 2st in
dezelfde plaats als de eerste 5ls, sluit met 1h.vs. in de 3ls
van de eerste 5ls. (20 gr van 3st).

• Draad afhechten en inweven.
• Voor de volgende vierkanten: toer 5 van Vierkant 1,

toer 6 van Vierkant 2 en toer 5 van Vierkant 3 worden
gehaakt zoals toer 5 van Vierkant 1 met de hierna
beschreven techniek om die vierkanten aaneen te haken
tijdens het haakwerk:

Techniek om vierkanten aaneen te haken tijdens 
haakwerk:
• 1 : In volgend vierkant 3 kanten van toer 5 haken en

stoppen na de 3st en 1ls voor de hoek van 2ls.
• 2 : begin met 1 h.vs. in de hoek van het linker vierkant om

beide stukken te hechten. U kan beide vierkanten naast
elkaar plaatsen of rug aan rug om de h.vs. in de hoek van
het andere deel te haken.

• 3 : vervolledig de hoek van het rechter vierkant volgens
het patroon en haak 3st in de hoek van de 2ls. Belangrijk:
haak enkel in het rechter vierkant en niet in beide
vierkanten tesamen.

• 4 : 1ls, 1h.vs in de volgende ls van het linker vierkant. Haak
3st in de volgende ls van rechter vierkant. 1ls, 1h.vs in de
volgende ls van linker vierkant.

• 5 : herhaal stap 4 tot aan de hoek.
• 6 : 1ls, 2st in dezelfde plaats waar van de eerste 5ls.
• 7 : steek haaknaald in de derde ls van de eerste 5ls en in

de 2ls van de hoek van het naastliggende vierkant.
• 8 : Hecht met 1h.vs.
• Op deze wijze alle vierkanten samenhechten volgens

deze techniek.
• Wanneer er al meerdere vierkanten aaneengehecht zijn,

zullen de nieuwe moeten samengehaakt worden langs 2
of 3 zijden, net zoals de andere vierkanten samengehaakt
worden. Telkens op zelfde wijze en in de hoek: 3st in de
hoek, 1h.vs. aan vierkant 1, 1h.vs. aan vierkant 3 en 3st in
dezelfde hoek.

 VIERKANT 2 - MEDAILLON 
Maak 30 in totaal

• Haak 4 ls, sluit met 1h.vs. in de eerste ls om de ring te
sluiten.

• Toer 1. 3ls (telt voor 1st), 11st in de ring en sluit met 1h.vs.
in de derde ls. U hebt 12 steken.

• Toer 2. 3ls (telt voor 1st), 1st in de basissteek van de 3ls,
2st in elke steek tot aan eind van de toer en sluit met
1h.vs. in de derde ls. U hebt 24 steken.

• Toer 3. 3ls (telt voor 1st), 1st in de basissteek van de 3ls,
1ls, volgende steek overslaan, * 2st in de volgende st, 1ls,
volgende steek overslaan, herhaal van * tot einde toer en
sluit met 1h.vs. in de derde ls. U hebt 12 gr van ls en 24st

n
l

st - stokje
dbl.st – dubbel stokje
gr – gr(en)
rel.st.voor – reliëf stokje 
vooraan - 1 omslag, steek 
haaknaald vooraan van rechts 
naar links achterlangs de steek 
van vorige toer, 1 omslag en 
haal draad op haaknaald, 
drie lussen op de haaknaald. 
Omslag en door twee lussen, 
omslag en door laatste 2 
lussen op haaknaald.
rel.st.achter –reliëf stokje 
achterlangs - 1 omslag, steek 
haaknaald achterlangs van 
rechts naar links voor en rond 
de steek van vorige toer, 1 
omslag en haal draad op 
haaknaald, drie lussen op de 
haaknaald. Omslag en door 

twee lussen, omslag en 
door laatste 2 lussen op 
haaknaald 

PROEFLAPJE EN 
HAAKNAALD
1 vierkant / 12 cm / 43/4” 



• Toer 4. 1ls (telt niet als steek), 1vs in de basissteek van
de ls, 2vs in de volgende st, boven de ls 1rel.st.voor, in de
overgeslagen steek 2 toeren lager, * 1vs in de volgende
st, 2vs in de volgende st, boven de ls 1rel.st.voor, in de
overgeslagen steek 2 toeren lager, herhaal van * tot einde
toer en sluit met 1h.vs. in de eerste st. U hebt 48 steken.

• Toer 5. 5ls (telt voor 1st en 2ls), 3st in dezelfde steek
van 5ls, 1ls, 2 steken overslaan, * tweemaal (3 h.st in de
volgende rel.st.voor, 1ls, 3 steken overslaan), (3st, 2ls, 3st)
in de volgende st, 1ls, 3 steken overslaan, herhaal van *
tweemaal, 3 h.st in de volgende rel.st.voor, 1ls, 3 steken
overslaan, 3 h.st in de volgende rel.st.voor, 1ls, 4 steken
overslaan, 2st in dezelfde st als de eerste 5ls en sluit met
1h.vs. in de derde ls van de eerste 5ls. U hebt16 gr van 3 st.

• Toer 6. Haak zoals in toer 5 van Vierkant 1, met
aaneenhechten van vierkanten.

• Draad afhechten en inmazen.

VIERKANT 3 - BLOEM
Maak 30 in totaal

• Haak 4 ls, sluit met 1h.vs. in de eerste ls om de ring te
sluiten.

• Toer 1. 4ls (telt voor 1st en 1ls), 7 maal (2st, 1ls) in de
ring, 1st in de ring en sluit met 1h.vs. in de derde ls van de
eerste 4ls. U hebt 16 st en 8 gr met 1ls.

• Toer 2. Haak 1h.vs. in de eerste ls, 1ls, 1vs in dezelfde ls,
7 maal (4ls, 2 steken overslaan, 1vs in de volgende ls),
4ls, volgende 2 steken overslaan en sluit met 1h.vs. in de
eerste vs. u hebt 8 gr met 4ls.

• Toer 3. 1h.vs. in de eerste ls van de gr van 4ls, 2ls (telt
voor 1h.st), (2st, 1 dbl.st, 2st, 1h.st) in dezelfde gr van 4ls,
* volgende steek overslaan, (1h.st, 2st, 1 dbl.st, 2st, 1h.st)
in dezelfde gr van 4ls, herhaal van * 6 maal en sluit met
1h.vs. in de tweede ls. U hebt 56 steken.

• Toer 4. 5ls (telt voor 1st en 2ls), 3st in dezelfde steek van
5ls, 2ls, volgende 2 steken overslaan, 1vs in volgend dbl.
st, 3ls, volgende 6 steken overslaan, 1vs in volgend dbl.
st, 2ls, 3 steken overslaan, * (3st, 2ls, 3st) in spatie tussen
de volgende 2h.st, 2ls, sla volgende 3 steken over, 1vs
in volgend dbl.st, volgende 6 steken overslaan, 1vs in
volgend dbl.st, 2ls, sla volgende 3 steken over, herhaal van
* tweemaal, 2st in dezelfde steek van eerste 5ls en sluit met
1h.vs. in de derde ls van de eerste 5ls. U hebt 16 gr met ls.

• Toer 5. Haak verder zoals in Vierkant 1 om de vierkanten
samen te haken.

• Draad afhechten en inmazen.

Boord
• Begin in gelijk welke hoek van 2ls.

• Toer 1. 5ls (telt voor 1st en 2ls), 2st in dezelfde 2ls, 1st in
elke steek en elke ls tot aan de volgende hoek van 2ls, *
(2st, 2ls, 2st) in de hoek van 2ls, 1st in elke steek en elke ls
tot aan de volgende hoek van 2ls, herhaal van * tweemaal,
1st in dezelfde h.vs van de eerste 5ls en sluit met 1h.vs. in
de derde ls van de eerste 5ls.

• Toer 2. Haak 1h.vs. in de eerste van de 2ls, 4ls (telt voor
1h.st en 2ls) en 2h.st in de volgende tweede ls, 1 rel.
st.achter in elke steek tot aan de volgende hoek van 2ls,
* (2h.st, 2ls, 2 h.st) in de 2ls van de hoek, 1 rel.st.achter in
elke steek tot aan de volgende hoek van 2ls, herhaal van
* tweemaal, 1h.st in dezelfde h.vs onder de eerste 4ls en
sluit met 1h.vs. in de tweede ls van de eerste 4ls.

• Toer 3. Herhaal toer 2.

AFWERKING
• Hecht met speldjes op ondergrond volgens de

aangeduide maten. Bevochtig en laat drogen. Kijk voor
wasvoorschriften op de label van het garen.
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Cuadrado - Granny = C1 60 unidades  Cuadrado 2 - Medallón = C2 30 unidades

Cuadrado 3 - Flor =  C3 30 unidades    

Leyenda
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Manta 10119 Brio col. 405
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Vierkant 1 - Granny = C1 60 stuks Vierkant 2 - Medaillon = C2 30 stuks

Vierkant 3 - Bloem = C3 30 stuks
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