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Comfy Granny Stripe Blanket

Dit patroon is ontworpen door Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik van de koper.  Kopiëren of overnemen 
zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

De Granny Stripe deken is een fijne deken waar je vele kanten mee op kunt. Een heerlijke deken voor een frissere 
zomeravond buiten of voor een vrolijke touch in je woonkamer. Je kunt enorm veel variëren met lengte en kleur. 
Er zijn 58 kleuren comfy om uit te kiezen om de deken helemaal laten aansluiten op jouw wensen. Het is 
daarnaast ook een heerlijk project voor beginnende haaksters om mee aan de slag te gaan.

Garen
Durable Comfy, 100% Microvezel acryl, 100g/266m
Kleur A: 2179 Honey, 4 bollen
Kleur B: 269 Light purple, 4 bollen
Kleur C: 231 Retro pink, 4 bollen
Kleur D: 2172 Cream, 4 bollen
Kleur E: 2155 Apple green, 4 bollen

Haaknaald 
4.5mm, of de naald benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen

Overige materialen
 - Maasnaald
 - Meetlint
 - Schaar
 - Steekmarkeerders

Gebruikte steken en afkortingen 
AK achterkant werk
GK goede kant werk
kl keerlosse
l  losse
s  steek/steken
st stokje
v vaste
volg volgend(e)

Speciale steken:
2st-cluster cluster bestaande uit 2st die in dezelfde ruimte of s gehaakt worden
3st-cluster cluster bestaande uit 3st die in dezelfde ruimte of s gehaakt worden

Stekenproef
Haak 6 3st-clusters en 10 rijen voor een stekenproef van 10x 10cm met haaknaald 4.5mm of de naald benodigd 
om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmetingen
150x 150cm

Patrooninfo en tips
 - De deken wordt gehaakt in rijen;
 - Denk eraan om je lossenketting voor de opzet niet te strak te haken. Kies eventueel een haaknaald groter voor 

de opzet;
 - Wil je de deken in een ander formaat haken, haak dan een meervoud van 3 + 2 extra lossen voor de opzet. Dit 

verandert wel de hoeveelheid garen benodigd voor de deken;
 - Je kunt ervoor kiezen om de draden al weg te werken tijdens het haken. Werk dan de draden weg tot voor de 

rij waarmee je op dat moment bezig bent.
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Patroon
Opzet:
Met kleur A en haaknaald 4.5mm. 
Opzetrij 1: AK: haak 272l, keer. 
- Totaal: 272l

Opzetrij 2: GK: Start met haken in de 2e l vanaf de naald, haak 1v in elke s tot einde rij, keer. 
- Totaal: 271v 

Opzetrij 3: AK: Haak 3l (geldt als 1e st), 1st in 1e s, *sla 2s over, haak 3st in volg s; herhaal vanaf * tot laatste 
3s voor einde rij, sla 2s over, haak 2st in volg s, keer. Knip kleur A af.
- Totaal: 2x 2st-cluster, 89x 3st-cluster

Hoofddeel deken:
Wissel naar kleur B. Lus met de nieuwe kleur aan in laatste s van vorige rij, waar je dus net geëindigd bent. Maak 
een knoop in de draaduiteinden van kleur A en B en zorg dat de knoop stevig vast zit.
Vanaf deze rij haak je de 3st-clusters in de ruimtes die tussen de clusters zitten.
Rij 1: GK: Haak 3l (geldt als 1e st), haak 3st in 1e ruimte tussen clusters van vorige rij, *haak 3st in volg ruimte 
tussen clusters van vorige rij; herhaal vanaf * tot einde rij, haak 1st in bovenste l van begin-3l van vorige rij, keer. 
Knip kleur B af.
- Totaal: 2x 1st, 90x 3st-cluster

Wissel naar kleur C. Lus aan in eerste ruimte van de vorige rij, tussen laatste st en het voorgaande 3st-cluster. 
Maak een knoop in de draaduiteinden van kleur B en C en zorg dat de knoop stevig vast zit.
Rij 2: AK: Haak 3l (geldt als 1e st), haak 1st in zelfde ruimte, *haak 3st in volg ruimte; herhaal vanaf * tot laatste 
ruimte voor einde rij, haak 2st in volg ruimte, keer. Knip kleur C af.
- Totaal: 2x 2st-cluster, 89x 3st-cluster

Herhaal rij 1-2 tot de deken 150cm lang is. 
Wissel voor elke rij naar een nieuwe kleur volgens de aangegeven kleurvolgorde onder het kopje ‘Garen’. 
Eindig nadat de deken een lengte van 150cm bereikt heeft met een herhaling van rij 2. Knip de laatst gebruikte 
kleur niet af en ga verder met de afwerkingsrij.

Afwerkingsrij 1: GK: Haak 1kl, haak vervolgens 1v in elke s tot einde rij, keer. 
- Totaal: 271v 

Afwerking
Werk alle draden weg. Block met de afmetingen als richtlijn. 


