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Patroon 4 – Aangepaste Zeshoek
Het was een klein risico, het gebruik van de zeshoek; het is niet zo voor de hand liggend omdat ik het 

in vorm moest krijgen aangezien de deken wijd uitloopt vanaf het midden.  

Ik heb op papier een patroon getekend om het vorm te geven en heb daarna de steken er in getekend. 
Maar op papier is altijd weer anders dan in het echt werken met garen. 

Het maken van 3 of 4 zeshoeken en ze aan elkaar te zetten en aan de vijfhoeken te bevestigen was de 
enige manier om te bekijken of het zou passen en ze niet zouden gaan trekken. JIPPIE! Het werkte en ik 

had het correcte aantal steken om het net wat groter te maken en nog steeds plat te laten liggen. 

Kleurencombinaties werden ook steeds makkelijker…ik heb heel veel verschillende combinaties gemaakt 
met de 16 kleuren in ongeveer gelijk gebruik, wat ook belangrijk is tijdens het ontwerpen. Ik wilde niet 

dat ik ineens garen te kort zou komen bij sommige kleuren. 

Ik ben er van overtuigd dat er vast wat kleuren tussen zitten die je misschien niet zo mooi vindt als de 
anderen. Ik hou zelf erg van contrasten, meer dan van harmonieuze kleurencombinaties en mijn motto 

is dan ook om zoveel mogelijk kleuren uit te kiezen en dan gewoon nog 10 extra erbij te zoeken. 

Maar als geheel was de carousel een erg mooie deken aan het worden waar ik trots op ben…ik hoop 
dat je het project nog volhoudt. We zullen als laatste de rand toevoegen in het volgende patroon.

MATERIALEN
4mm haaknaald
Stekenmarkeerder

AFMETING
22cm doorsnee bij het breedste punt

AFKORTINGEN
cm  centimeter(s)
dstk  dubbel stokje
drstkv  dubbel reliëfstokje 
voor
l  losse(n)
hh  herhaal
l-ruimte  lossenruimte

mm  millimeter(s)
hv  halve vaste
stk  stokje

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.

Omgaan met draadjes afhechten 
Ik raad altijd aan om je draadjes weg te werken tijdens het 
haken van je project; het is fijn dit aan het einde van het 
project niet meer te hoeven doen.
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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

Patroon 4 – Aangepaste Zeshoek (maak er 16)

1911
Olive

1913
Storm

1904
Cherry

1902
Old Gold

1821
Grass Green

1820
Duck Egg

1068
Turquoise

1246
Lipstick

1823
Mustard

Gebruikte Special DK Kleuren: Gebruikte Batik Kleuren:

1003
Aster

1711
Spice

1263
Citron

1084
Magenta

1422
Aspen

1827
Fuchsia Purple

1822
Pistachio

1390
Clematis

1188
Lavender

1724
Parma Violet

1914
Indigo

1903
Coral

1901
Biscuit

1099
Teal

1907
Plum

1908
Sage

1905
Raspberry

1910
Pistachio

1906
Heather

1912
Violet

1915
Graphite
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METHODE
Haak de 16 zeshoeken in de volgende kleuren:
Elke zeshoek heeft 9 toeren; gebruik de eerste 8 kleuren voor 
toer 1 t/m 8 en de dikgedrukte kleur is voor de toer waarmee 
je het lapje aan de deken vast haakt.

Special DK
1:  Mustard, Spice, Lipstick, Turquoise, Duck Egg, Aster, 

Aspen, Turquoise, Grass Green
2:  Spice, Lipstick, Fuchsia Purple, Grass Green, Pistachio, 

Citron, Clematis, Magenta, Fuchsia Purple
3:  Magenta, Clematis, Parma Violet, Aspen, Grass Green, 

Magenta, Fuchsia Purple, Lipstick, Aspen
4:  Clematis, Parma Violet, Lavender, Pistachio, Citron, 

Mustard, Lavender, Aster, Pistachio
5:  Aster, Turquoise, Aspen, Spice, Lipstick, Fuchsia Purple, 

Grass Green, Pistachio, Lipstick
6:  Lipstick, Fuchsia Purple, Magenta, Lavender, Aster, 

Turquoise, Duck Egg, Aspen, Clematis
7:  Citron, Pistachio, Lavender, Spice, Lipstick,  

Fuchsia Purple, Magenta, Clematis, Mustard
8:  Aspen, Grass Green, Pistachio, Magenta, Clematis, 

Aspen, Duck Egg, Parma Violet, Magenta
9:  Duck Egg, Aspen, Grass Green, Fuchsia Purple, Lipstick, 

Spice, Mustard, Citron, Grass Green
10:  Pistachio, Duck Egg, Clematis, Aspen, Turquoise, Aster, 

Lavender, Duck Egg, Turquoise
11:  Grass Green, Citron, Parma Violet, Mustard, Spice, 

Lipstick, Fuchsia Purple, Magenta, Parma Violet
12:  Parma Violet, Lavender, Aster, Citron, Mustard, Pistachio, 

Lipstick, Spice, Citron
13:  Fuchsia Purple, Magenta, Clematis, Duck Egg, Aspen, 

Turquoise, Aster, Lavender, Aster
14:  Cream, Duck Egg, Parma Violet, Lipstick, Spice, Mustard, 

Magenta, Fuchsia Purple, Spice
15:  Lavender, Aster, Turquoise, Mustard, Aspen, Duck Egg, 

Pistachio, Grass Green, Duck Egg
16:  Turquoise, Aspen, Duck egg, Lipstick, Pistachio,  

Grass Green, Citron, Mustard, Lavender

Batik DK
1:  Old Gold, Coral, Cherry, Teal, Storm, Indigo, Sage, Teal, 

Olive
2:  Coral, Cherry, Raspberry, Olive, Pistachio, Biscuit, 

Heather, Plum, Raspberry
3:  Plum, Heather, Graphite, Sage, Olive, Plum, Raspberry, 

Cherry, Sage
4:  Heather, Graphite, Violet, Pistachio, Biscuit, Old Gold, 

Violet, Indigo, Pistachio
5:  Indigo, teal, Sage, Coral, Cherry, Raspberry, Olive, 

Pistachio, Cherry
6:  Cherry, Raspberry, Plum, Violet, Indigo, Teal, Storm, 

Sage, Heather
7:  Biscuit, Pistachio, Violet, Coral, Cherry, Raspberry, Plum, 

Heather, Old Gold
8:  Sage, Olive, Pistachio, Plum, Heather, Sage, Storm, 

Graphite, Plum
9:  Storm, Sage, Olive, Raspberry, Cherry, Coral, Old Gold, 

Biscuit, Olive

10:  Pistachio, Storm, Heather, Sage, Teal, Indigo, Violet, 
Storm, Teal

11:  Olive, Biscuit, Graphite, Old Gold, Coral, Cherry, 
Raspberry, Plum, Graphite

12:  Graphite, Violet, Indigo, Biscuit, Old Gold, Pistachio, 
Cherry, Coral, Biscuit

13:  Raspberry, Plum, Heather, Storm, Sage, Teal, Indigo, 
Violet, Indigo

14:  Cream, Storm, Graphite, Cherry, Coral, Old Gold, Plum, 
Raspberry, Coral

15:  Violet, Indigo, Teal, Old Gold, Sage, Storm, Pistachio, 
Olive, Storm

16:  Teal, Sage, Storm, Cherry, Pistachio, Olive, Biscuit,  
Old Gold, Violet

EERSTE ZESHOEK
Gebruik  kleur 1, sla de draad 5 keer om je vinger, haal het van 
je vinger af maar houd goed vast. Haal de draad waar je mee 
gaat haken met je 4mm haaknaald door de ring. Haak 2l om 
vast te zetten (telt als 1e stk).

Toer 1: 11stk in de ring, hv in 2e beginlosse, hecht af. [12stk]

Toer 2: Hecht aan met kleur 2 in willekeurige ruimte tussen 
twee stk en haak 2l (telt als 1stk), 1stk in dezelfde ruimte, 2stk 
in elke ruimte tussen twee stk tot het eind, sluit met hv in 2e 
beginlosse, hecht af. [24stk]

Opmerking: Let op dat je deze toer dus in de ruimtes tussen 
de steken haakt en niet in de steken zelf.
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Toer 3: Hecht aan met kleur 3 in willekeurige ruimte tussen 
twee paar stk en haak 3l (telt als 1dstk), 2dstk in dezelfde 
ruimte, 3dstk in elke ruimte tussen twee paar stk tot het eind, 
sluit met hv in 3e beginlosse, hecht af. [36dstk]

Toer 4: Hecht aan met kleur 4 in de 1e steek van willekeurige 
3dstk-groep en haak 1l (telt als 1v), 1v in de volgende 2dstk, 
1drstkv om de 2stk-groep van toer 2, *1v in de volgende 3dstk, 
1drstkv om de volgende 2stk-groep van toer 2, hh vanaf * 10 
keer, sluit met hv in 1e v, hecht af. [12drstkv, 36v]

     

1drstkv: Om een 1drstkv steek te haken sla je de draad twee 
keer om je haaknaald,

 

Steek je haaknaald aan de voorkant achter de 2stk-groep 
langs, sla om en haal draad op aan de voorkant (4 lussen op je 
haaknaald),

(sla om en haal door 2 lussen) 3 keer, 1drstkv compleet.

 

 

Opmerking: dit is een aangepaste zeshoek, die niet aan alle 
zijden dezelfde afmeting heeft, zoals bij een normale zeshoek.  
De twee zijdes aan de bovenkant (zijde 1 en 6) zullen wat 
langer worden dan de andere vier zijdes, zodat we de deken 
breeder kunnen maken bij de punten van de zeshoeken. 
Elke zijde is net even anders, dus ik heb besloten om bij de 
volgende toeren de instructies op te delen in zijde 1 t/m 6.

Toer 5: 
Zijde 1: Hecht aan met kleur 5 in willekeurige 1drstkv en haak 
2l (telt als 1stk) (1stk, 2l, 2stk) in dezelfde 1drstkv, 1stk in de 
volgende 7 steken, plaats een stekenmarkeerder in de eerste 
2l-ruimte, dit zal de buitenkant van de zeshoek worden en 
heeft elke toer meer steken. Er zijn ook wat extra steken in  
de zijdes aan de bovenkant bij sommige toeren….dus let daar 
ook op.

Zijdes 2–5: *(1stk, 2l, 1stk) in volgende 1drstkv, 1stk in 
de volgende 3 steken, sla volgende steek over, 1stk in de 
volgende 3 steken, hh vanaf * voor alle 4 zijdes.
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Zijde 6: de laatste zijde spiegelt met de eerste zijde, (1stk, 2l, 
1stk) in volgende 1drstkv, 1stk in de volgende 7 steken, sluit 
met hv in 2e beginlosse, hecht af. [8 steken bij 4 onderste 
zijdes (2-5), 10 steken bij 2 bovenste zijdes (1 en 6)]

Toer 6:
Zijde 1: Hecht aan kleur 6 in 2l-ruimte met stekenmarkeerder 
en haak 2l (telt als 1stk), (1stk, 2l, 2stk) in dezelfde 2l-ruimte, 
verplaats stekenmarkeerder naar deze nieuwe 2l-ruimte, 1stk 
in de volgende 10 steken,

Zijdes 2–5: *(1stk, 2l, 1stk) in volgende 2l-ruimte, 1stk in de 
volgende 8 steken, hh vanaf * voor alle 4 de zijdes,

Zijde 6: sluit af met de laatste zijde en haak (1stk, 2l, 1stk) in 
volgende 2l-ruimte, 1stk in de volgende 10 steken, sluit met hv 
in 2e beginlosse, hecht af. [10 steken bij 4 onderste zijdes, 13 
steken bij 2 bovenste zijdes]

Toer 7:
Zijde 1: Hecht aan met kleur 7 in 2l-ruimte met 
stekenmarkeerder en haak 2l (telt als 1stk), (1stk, 2l, 2stk) in 
dezelfde l-ruimte, , verplaats stekenmarkeerder naar deze 
nieuwe 2l-ruimte, 1stk in de volgende 13 steken,
Zijde 2: de volgende punt is anders, (2stk, 2l, 1stk) in volgende 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 10 steken,
Zijdes 3–5: (1stk, 2l, 1stk) in volgende 2l-ruimte, 1stk in de 
volgende 10 steken,
Zijde 6: sluit de laatste zijde af met (1stk, 2l, 2stk) in laatste 
2l-ruimte, 1stk in volgende 13 steken, sluit met hv in 2e 
beginlosse, hecht af. [12 steken  bij 4 onderste zijdes, 17 steken 
bij 2 bovenste zijdes]

Toer 8:
Zijde 1: Hecht aan met kleur 8 in gemarkeerde 2l-ruimte 
en haak 2l (telt als 1stk), (1stk, 2l, 2stk) in dezelfde l-ruimte, 
verplaats stekenmarkeerder naar deze nieuwe 2l-ruimte, 1stk 
in de volgende 17 steken,
Zijdes 2–5: (1stk, 2l, 1stk) in volgende 2l-ruimte, 1stk in de 
volgende 12 steken,
Zijde 6: sluit de laatste zijde af met (1stk, 2l, 1stk) in laatste 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 17 steken, sluit met hv in 2e 
beginlosse, hecht af. [14 steken bij 4 onderste zijdes, 20 steken 
bij 2 bovenste zijdes]

Opmerking: Toer 9 is de toer waarmee je het lapje gelijk 
aan je deken haakt. Zijdes 3 en 4 van elke zeshoek worden 
vastgemaakt aan de twee vijfhoeken van patroon 3. Elke 
zeshoek wordt ook vastgemaakt aan zijde 2 van de vorige 
zeshoek. Haak de eerste zeshoek vast aan de gemarkeerde 
steek van de eerste vijfhoek aan het begin van patroon 3. 
Wanneer er “tegenover liggende steek” of “tegenoverliggende 
l-ruimte” beschreven wordt, betekent dit de corresponderende 
steek van de twee zijdes die je aan elkaar haakt. Vergeet niet 
om voor elke zeshoek de juiste kleuren te gebruiken.
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Toer 9:
Zijde 1: Hecht aan met kleur 9 in gemarkeerde 2l-ruimte 
en haak 2l (telt als 1stk), (1stk, 2l, 2stk) in dezelfde l-ruimte, 
verplaats stekenmarkeerder naar deze nieuwe 2l-ruimte, 1stk 
in de volgende 20 steken,
Zijde 2: de volgende hoek is anders, (2stk, 2l, 1stk) in volgende 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 14 steken,
Zijde 3: in de volgende 2l-ruimte (1stk, 1l, hv in 
tegenoverliggende 3l-ruimte van vijfhoek 1), 1stk, hv in 1e stk 
van vijfhoek 1, in de volgende 14 steken haak je (1stk, hv in de 
tegenoverliggende  steek van vijfhoek 1)
Zijde 4: in de volgende 2l-ruimte (1stk, hv in laatste 
tegenoverliggende stk van vijfhoek, (hv in volgende 
tegenoverliggende 3l-ruimte) twee keer, 1stk, hv in 
tegenoverliggende steek van vijfhoek), in de volgende 14 
steken haak je (1stk, hv in tegenoverliggende steek van 
vijfhoek),
Zijde 5: (1stk, hv in laatste steek van vijfhoek, 1l, 1stk) in 
volgende 2l-ruimte, 1stk in de volgende 14 steken,
Zijde 6: nog iets wat anders gaat...(1stk, 2l, 2stk) in laatste 
2l-ruimte, 1stk in de volgende 20 steken, sluit met hv in 2e 
beginlosse, hecht af. [16 steken bij 4 onderste zijdes, 24 steken 
bij 2 bovenste zijdes]

Opmerking: Volg de kleurencombinatie voor elke vijfhoek. 

De 2e t/m de 15e zeshoek worden aan elkaar vastgehaakt aan 
zijde 2 en daarna vastgehaakt aan zijde 3 van de vijfhoeken. 

DE 2E T/M DE 15E ZESHOEKEN
Werk op dezelfde manier als Eerste Zeshoek tot eind van  
toer 8.
Toer 9:
Zijde 1: werk hetzelfde als in Eerste Zeshoek
Zijde 2: (2stk, 1l, hv in tegenoverliggende 2l-ruimte van vorige 
zeshoek, 1stk, hv in eerste steek van vorige zeshoek), in de 
volgende 14 steken haak je (1stk, hv in tegenoverliggende 
steek van vorige zeshoek)
Zijde 3: in volgende 2l-ruimte (1stk, hv in laatste 
tegenoverliggende stk, hv in 2l-ruimte aan einde van zijde 
2, hv in eerste 3l-ruimte van volgende zeshoek, 1stk, hv in 
tegenoverliggende stk van zeshoek), in de volgende 14 steken 
haak je (1stk, hv in tegenoverliggende steek van zeshoek)
Zijdes 4-6: werk hetzelfde als in Eerste Zeshoek

16E ZESHOEK
Werk op dezelfde manier als Eerste Zeshoek tot eind van  
toer 8.
Zijdes 1-4: werk hetzelfde als 2e t/m 15e zeshoeken
Zijde 5: herhaal zijde 4 instructies van 2e t/m 15e zeshoeken 

(maar je haakt vast aan de eerste zeshoek in plaats van 
vijfhoek)
Zijde 6: in volgende 2l-ruimte (1stk, hv in laatste steek van 
zeshoek, hv in tegenoverliggende 2l-ruimte van Zeshoek 1, 1l, 
2stk), 1stk in de volgende 20 steken, sluit met hv in 2e begin 
losse, hecht af.
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