Dutch Version

Sunstar Blanket
Deel 7

1
My Sun & Stars – Patroon & kleurstelling door Jo Smith:

My Vintage – Patroon & kleurstelling door Jo Smith:

1 x 50g bol van het volgende garen en de kleuren:

1 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

1904
A Batik DK
Cherry

1903
E Batik DK
Coral

1905
A Batik DK
Raspberry

2 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

2 x 50g bol van het volgende garen en de kleuren:

1909
K Batik DK
Teal

1907
B Batik DK
Plum

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

2417
B Life DK
Lily

2394
C Life DK
Dafodil

2359
D Life DK
Melon

1910
K Batik DK
Pistachio

3 x 50g bol van het volgende garen en de kleur:

1933
G Batik Elements DK
Krypton

2357
F Life DK
Aqua

1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:
2323
I Life DK
Charcoal

2305
J Life DK
Cream

2416
L Life DK
Teal

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

2447
G Life DK
French Blue

2495
H Life DK
Deep Purple

2319
C Life DK
Cranberry

2306
D Life DK
Cardinal

2323
I Life DK
Charcoal

2344
E Life DK
Fuchsia

2305
J Life DK
Cream

2356
FLife
LifeDK
DK
Zing

2311
L Life DK
Fern

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

2342
H Life DK
Mint
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2
My Country Garden – alternatieve rand & kleurstelling
door Heather Leal
1 x 100g bol van elke kleur van het volgende garen:

1067
A Special DK
Grape

1080
E Special DK
Pale Rose

1277
B Special DK
Violet

1834
F Special DK
Lincoln

1725
J Special DK
Sage

1023
C Special DK
Raspberry

1820
H Special DK
Duck Egg

1724
K Special DK
Parma Violet

1188
D Special DK
Lavender

1843
I Special DK
Powder Pink

1390
L Special DK
Clematis

OOK DIT HEB JE NODIG
Haaknaald 4mm
Maasnaald
Schaar
Meetlint
AFMETING
4in/10cm vierkant
GEBRUIKTE AFKORTINGEN
cm
centimetre(s)
cont continu
dst
dubbelstokje
GK
goede kant
gr
gram
hv
halve vaste
hh
herhaal
hst
half stokje
l
losse(n)

mm
millimeter(s)
open
lossenopening
s	steek/steken
st	stokje
v
vaste
VK
verkeerde kant
volg
volgende

OPMERKINGEN:
De aangegeven hoeveelheid benodigd garen is gebaseerd op
gemiddelden en is daarom een schatting.

2 x 100g bol van het volgende garen en de kleur:

1722
G Special DK
Storm Blue
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Deel 7
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DEEL 7
We maken de deken af door eerst de motieven van deel 6
eraan te zetten en daaromheen dan de rand te haken.
De motieven aan elkaar zetten om een frame te maken
Met G, maak de motieven aan elkaar vast door in elke s 1v te
haken aan de VK van het werk, steek de haaknaald in 1 s van
het ene motief en tegelijkertijd in de tegenoverliggende s van
het andere motief.
Onderstaande afbeelding van de layout helpt je bij het
samenstellen van het frame dat we later aan de deken gaan
vastmaken.

De rand
Ga verder met rondhaken langs de buitenkant van de deken.
Toer 1: Met G hecht aan in de l-ruimte op een willekeurige
hoek & langs de buitenzijde van de deken, haak nu als volgt
* (2v, 2l, 2v) in elke hoek, 1v in elke s, 1v in elke 2l-ruimte &
1v in elke verbindingssteek tot eind van de zijde, hh vanaf
* hv in eerste v. Tot: 652 s, de 2l-ruimtes op de hoeken niet
meegerekend.
Toer 2: Met F haak * (2st, 2l, 2st)-het eerste st als 3l- in elke
hoek ,1v overslaan, 1st in elke v tot laatste v voor het eind van
de zijde, 1v overslaan, hh vanaf * tot eind van toer, sluit met hv
bovenin de eerste 3l. Tot: 660 s, de 2l-ruimtes op de hoeken
niet meegerekend.
Toer 3: Met K haak * (2st, 2l, 2st) - eerste st als 3l- in elke hoek,
1st overslaan, 1st in elk st tot laatste st voor het eind van de
zijde, 1st overslaan, hh vanaf * tot eind van toer, sluit met hv
bovenin de eerste 3l. Tot: 668 s, de 2l-ruimtes op de hoeken
niet meegerekend.

De motieven aan
elkaar zetten

Afbeelding van de layout laat
1 hoek van het ‘frame’ zien,
alle 4 de hoeken zien er
hetzelfde uit.

Frame aan de deken vastmaken
Toer 1: Met G & langs de binnenzijde van het frame, haak
de hele toer 1v in elke s, 1v in elke l-ruimte & 1v in elke
verbindingssteek. Tot: 508 s.

Toer 4: Met K haak * (2st, 2l, 2st) -eerste st als 3l- in elke hoek,
1st in elk van volg 83st, 2st in volg st, 1st in elk van volg 83st
tot eind van de zijde, hh vanaf * tot eind van toer, sluit met hv
bovenin de eerste 3l.
Tot: 688 s, de 2l-ruimtes op de hoeken niet meegerekend.
Toer 5: ** Met I haak (2st, 2l, 2st) -het eerste st als 3l- in elke
hoek, wissel naar kleur J en haak 1st in elk van volg 4st,
*wissel naar I en haak 1st in elk van volg 4st, wissel naar J en
haak 1st in elk van volg 4st, hh vanaf * tot eind van zijde, hh
vanaf ** tot eind, sluit met hv bovenin eerste 3l. Tot: 704 s, de
2l-ruimtes op de hoeken niet meegerekend.
Toer 6: Met I voor de kleurstellingen ‘My Sun & Stars’ en
‘My Vintage’, met A voor ‘My Country Garden’, haak (2v, 2l,
2v) in elke hoek, 1v in elk st, hh vanaf * tot eind, sluit met
hv in eerste v. Tot: 720 s, de 2l-ruimtes op de hoeken niet
meegerekend.

Toer 2: Ga door met G, haak nu het frame & de deken met v
aan elkaar aan de VK van het werk en steek telkens de naald
in 1s van de deken en tegelijkertijd in de tegenoverliggende s
van het frame. Tot: 508 s.

Als jouw kleurkeuze ‘My Sun & Stars’ of ‘My Vintage’ is, hecht
dan nu af. Voor de kleurversie ‘My Country Garden’ ga verder.
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(Van het blog The Patchwork Heart) – alleen voor ‘My
Country garden’ geschulpte rand.
Toer 7: Met A ** (5st, 2l, 5st)-eerste st als 3l- in de 2l-ruimte op
de hoek, 2v overslaan, 1v in volg v, * 2v overslaan, 5st in volg
v, 2v overslaan, 1v in volg v, hh vanaf * tot aan laatste 3v van
zijde, 3v overslaan, hh vanaf ** tot eind van toer, sluit met hv
bovenin eerste 3l. Hecht af.
Tot: 185 s per zijde, de 2l-ruimtes op de hoeken niet
meegerekend.

Afwerking
Werk de laatste eindjes weg. Span de deken op tot ongeveer
122cm x 122cm.
Leg er schone, vochtige theedoeken overheen en laat
opdrogen.
Kijk op de wikkel van het gebruikte garen voor was-en
overige onderhoudsvoorschriften.
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