Dutch Version

Frida’s Edging
Frida’s Flowers Blanket – Patroon Set 8
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Patroon Set 8 – De rand
Tijdens het ontwerpen van dit project wilde ik het afronden van het project graag zo makkelijk en snel
mogelijk maken. Door de verschillende lapjes al aan elkaar te haken tijdens het project hoef je dit niet
meer allemaal op het eind te doen. Je hoeft alleen nog maar de rand te haken.
Wanneer ik mijn dekens ontwerp vind ik rechte randen het mooist en laat ik me niet altijd leiden door de
vorm van een motief. Ik denk eigenlijk op dezelfde manier als een patchwork ontwerpster die lapjes aan
elkaar zet voor een quilt. Dit zorgt af en toe voor een uitdaging bij het ontwerpen, omdat ik vaak kleine
opvulmotiefjes moet bedenken om alles te laten passen en ervoor te zorgen dat ik geen rare vormen in
de rand krijg. Echter, bij deze deken vond ik het zigzag effect van de rand door de hexagon vormen aan
de bovenkant en onderkant erg leuk, dus heb ik besloten om die niet op te vullen tot een rechte rand.
Door de complexiteit van de motieven heb ik besloten om de rand simpel en makkelijk te houden.
Ik vind het erg mooi dat het lijkt op een vlecht en denk dat het mooi is in elke kleur die je nog als restje
hebt overgehouden.

Patroon Set 8 – De rand
Gebruikte garen:

3672
Poppy

3674
Shrimp

3093
Black

MATERIALEN
4mm & 4.5mm haaknaald
Wolnaald
AFKORTINGEN
cm centimeter(s)
l losse
l-ruimte lossen ruimte
hv halve vaste

3v-samen 3 vasten
samenhaken (2 steken
minderen)
v vaste

OPMERKINGEN:
Afhechten en aanhechten garen
Je kleurenwissel wordt veel netter wanneer je een toer eerst
helemaal afmaakt en afhecht, in plaats van te wisselen van
kleur in de laatste steek. Wanneer je het garen afhecht aan het
eind van de toer zal de halve vaste die je gebruikt om de toer
te sluiten er soms uit zien als een steek in de volgende toer.
Let er dus op dat je goed telt en de halve vaste niet meetelt als
een steek wanneer je de volgende toer haakt.
Draadjes wegwerken
Ik werk gelijk de draadjes weg tijdens het project – door dit te
doen bespaar ik veel tijd en hoef ik niet alles op het einde af
te werken. Het instoppen van draadjes tijdens je project zorgt
er ook voor dat je geen steken overslaat of fouten maakt in de
stekenverhouding.
Motieven aan elkaar haken
Je haakt de motieven aan elkaar met vasten en een 4 mm
haaknaald. Om garen te besparen kun je ook kiezen om met
halve vasten te werken. Je hebt dan wel een grotere haaknaald
nodig (4.5 mm). Wanneer je de lapjes aan elkaar gaat haken
zul je de hoeksteken van de motieven meerdere keren
gebruiken.
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Patroon Set 8 – De rand

Ook al hebben we ons uiterste best gedaan om er voor te zorgen dat de instructies correct zijn, is Stylecraft niet
verantwoordelijk voor eventuele fouten. Mocht het toch onverhoopt voorkomen dat er een fout zit in een van de patronen
zullen we zo snel mogelijk een aangepaste versie publiceren.
Stylecraft is niet verantwoordelijk voor het resultaat bij gebruik van ander garen.
Vertaling – YLA Lifestyle & Wol
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METHODE
Wanneer al je lapjes compleet en aan elkaar gehaakt zijn kun
je beginnen met de rand. Ik heb een simpele rand ontworpen,
omdat ik de aandacht niet wil afleiden van de details in de deken
en ik moest rekening houden met het aantal overgebleven garen.

probleem. Ik heb zelf een aantal keren 2 steken moeten
overslaan in de punt van de zigzag.

Opmerking: Je hebt een 4mm haaknaald nodig voor de
vasten en een 4.5mm haaknaald voor de halve vasten.

Werk langs de zigzag rand: Houd de goede kant voor en
gebruik Poppy & 4mm haaknaald, hecht aan in middelste
steek van 3v gehaakt in de hoek van vorige toer en haak 1l, 1v
in dezelfde steek, *[1l, sla volgende steek over, 1v in volgende
steek] 9 keer, 1l, sla 2 steken over, 1v in steek links van
3v-samen van vorige toer, 1l, sla 2 steken over, 1v in volgende
steek, [1l, sla volgende steek over, 1v in volgende steek], 9 keer
(laatste v moet in de middelste steek van 3v van vorige toer
vallen), 2v in zelfde steek; herhaal van * 4 keer.

Basistoer langs de rand: Houdt de goede kant voor en gebruik
Black & 4.5mm haaknaald, hecht aan in laatste steek die je gemaakt
hebt aan de linker bovenhoek en haak 1l (dit is de laatste steek
die gemaakt is in de laatste toer van een halve Dahlia met de
zigzag rand aan de rechterkant en telt niet als een steek)
Werk langs de rechte kant: * gebruik 4.5mm haaknaald, 16hv
langs de zijkant van het halve lapje en stop bij de bloem, 7l,
laat de lossenketting aan de achterkant van je werk lopen, 16hv
langs de rest van rand van hetzelfde lapje, ** sla aanhechting
over, gebruik 4mm haaknaald en haak ook nogmaals in de
hoeksteken 21v langs de rand van het volgende lapje; herhaal
van * twee keer en werk daarna van * tot **.
Werk langs de zigzag rand: Gebruik 4mm haaknaald en haak
3v in volgende v (dit is de eerste steek van de laatste toer van
de halve Dahlia), 1v in de volgende 18 steken (maak je geen
zorgen als je bij het tellen van de steken 1 teveel of te weinig
hebt, dit is niet erg), * 3v-samen verdeeld over 3 steken door
1 incomplete v in de volgende steek & de naad & de volgende
steek van het volgende lapje te haken, 1v in de volgende 18
steken, 3v in de volgende st, 1v in de volgende 18 steken;
herhaal van * 3 keer, 3v-samen verdeeld over 3 steken door 1
incomplete v in de volgende steek & de naad & de volgende
steek van het volgende lapje te haken, 1v in de volgende 18
steken, 3v in de volgende steek
Je bent nu klaar met de eerste rand langs de helft van je
deken – herhaal op dezelfde manier de rechte rand en de
zigzag rand zoals hierboven, zodat je een basis rondom je hele
deken hebt gehaakt, je eindigt met 3v in dezelfde steek als 1l
van het begin van de toer, sluit met hv, hecht af.
1
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Toer 1: In de volgende toer start je langs de zigzag rand en
werk je daarna langs de rechte rand.

1

2

3

Werk langs de rechte kant: Opmerking: langs de volgende
rand ga je met halve vasten en lossen van de vorige toer op
dezelfde manier om als je normaal zou doen, maar wanneer je
in de halve vasten haakt, werk dan in 1 lus, zodat je maar een
helft van de steek gebruikt.
* 1l, sla volgende steek over, 1v in volgende steek; herhaal
van * tot eind van rechte rand, let er op dat de laatste v in de
middelste steek van de 3v in de hoek valt, 2v in dezelfde steek
Je hebt nu de rand van de helft van je deken af – herhaal
langs de rest van de zigzag rand en de rechte rand, zodat alle
4 randen een basis met steken hebben en eindig met 2v in
dezelfde steek waar 1v van begin van de toer in hebt gehaakt,
sluit met hv, hecht af.

Opmerking: Wanneer je langs de zigzag randen werkt in de
volgende toer maak je 1v in de steek links van de 3v-samen
van de vorige toer en haak je 3v in de middelste steek van de
3v in de punt van de zigzag. Het kan zijn dat je in sommige
gevallen 1 of 2 steken moet overslaan om dit voor elkaar
te krijgen – dit komt door het aantal steken dat gebruikt is.
Als er staat dat je 1 steek moet overslaan en je ziet dat er 2
steken overgeslagen moet worden (of andersom) is dit geen
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Toer 2: In deze toer start je langs de zigzag rand en werk je
daarna langs de rechte rand. Start de toer bij de zigzag rand
aan de andere kant van waar je zojuist hebt afgehecht.
Werk langs de zigzag rand: Houd de goede kant voor en
gebruik Shrimp & 4mm haaknaald, hecht aan in middelste
steek van 3v gehaakt in hoek van vorige toer en haak 1l, 1v in
dezelfde steek, * [1l, sla volgende steek over, 1v in volgende
l-ruimte] 19 keer, 1l, sla volgende steek over, 3v in volgende
steek (dit is de middelste steek van 3v groep van vorige toer);
herhaal vanaf * 4 keer
Werk langs de rechte rand: * 1l, sla volgende steek over, 1v
in volgende l-ruimte; herhaal van * tot eind van rechte rand,
let er op dat de laatste v in de middelste steek van de 3v in de
hoek valt, 2v in dezelfde steek
Je hebt nu de rand van de helft van je deken af – herhaal
langs de rest van de zigzag rand en de rechte rand, zodat alle
4 randen een basis met steken hebben en eindig met 2v in
dezelfde steek waar 1v van begin van de toer in hebt gehaakt,
sluit met hv, hecht af.
1

Werk langs de zigzag rand: Houd de goede kant voor en
gebruik Black & 4mm haaknaald, hecht aan in middelste
steek van 3v gehaakt in hoek van vorige toer en haak 1l, 1v in
dezelfde steek, * [1l, sla volgende steek over, 1v in volgende
l-ruimte] 9 keer (of tot de l-ruimte in het dal van je zigzag),
1v in de volgende 2 l-ruimtes, [1l, sla volgende steek over, 1v
in volgende l-ruimte] 9 keer, 1l, sla volgende steek over, 3v in
volgende steek (dit is de middelste steek van 3v groep van
vorige toer); herhaal vanaf * 4 keer
Werk langs de rechte rand: * 1l, sla volgende steek over, 1v
in volgende l-ruimte; herhaal van * tot einde van rechte rand,
let er op dat de laatste v in de middelste steek van de 3v in de
hoek valt, 2v in dezelfde steek
Je hebt nu de rand van de helft van je deken af – herhaal
langs de rest van de zigzag rand en de rechte rand, zodat alle
4 randen een basis met steken hebben en eindig met 2v in
dezelfde steek waar 1v van begin van de toer in hebt gehaakt,
sluit met hv, hecht af.

2

Toer 3: In deze toer start je langs de zigzag rand en werk je
daarna langs de rechte rand. Start de toer bij de zigzag rand
aan de andere kant van waar je zojuist hebt afgehecht.

Werk je draadjes weg
Blok je werk
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