Week 9
Vintage & Christmas blanket
Leuk dat je mee haakt aan de Vintage of Christmas blanket. Voordat we gaan beginnen volgen er eerst een aantal
tips om het haken gemakkelijker te maken.

Tips
* Lees eerst het hele patroon voordat je begint
* Wees creatief! Je bepaalt zelf wanneer je welke kleur gebruikt met uitzondering van lapje 1 daar zitten alle kleuren in
* Meten is weten elk lapje is 20 x 20 cm en omdat iedereen anders haakt en ander garen heeft is het onmogelijk om
het aantal steken en toeren correct door te geven
* Werk na ieder vierkantje meteen de draadjes weg, dit is namelijk het minst leuke van deze deken 
* Vergeet niet om je vierkantjes te blocken, zo heb je aan het eind van dit project een mooie rechte deken
* Last but not least kom je ergens niet uit? Stel je vraag gerust in de groep er is altijd wel iemand die je kan helpen

Veel haakplezier!
Lapje 1
Dit lapje komt om precies te zijn 12 keer voor in de deken, deze week zullen we deze 1 keer maken en als je voor uit
wil werken kan je ze ook alle 12 al maken. In dit lapje gebruiken we alle kleuren om en om.
Haak een ketting van 36 + 3 losse met kleur 1
T1: Haak 36 stk (check of je lapje 20cm is, zo niet pas je steken hierop aan)
T2: Haak 36 stk
wissel van kleur
T3: Haak 36 stk, maar let op steek elke 5e stk een toer lager in
T4: Haak 36 stk
wissel van kleur
T5: Haak 36 stk, maar let op steek het 3 e stk een toer lager in en doe dit vervolgens bij iedere 5 e stk
T6: Haak 36 stk
Herhaal T3 & T6 tot je 20 centimeter hebt gehaakt. Mr Cey haakt strak en heeft bij dit lapje 12 banen gehaakt.
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Lapje 2
Dit lapje haken we in totaal 4 keer.
Begin voor de Xmas blanket met wit en vintage met Seafoam
Haak een ring van 6 lossen en sluit met een halve vaste
T1 : haak 6l, dstk in de ring, * 2l, dstk in de ring* herhaal van * 6 keer, eindig met 2l en sluit af met hv in de 4de l van
begin van de toer
T2 : ga met een hv naar de 1ste lossenboog, *cluster van 4 stk, 3l*, herhaal 7 maal en sluit af met een hv boven in de
ste
1 cluster
T3 : hv naar de lossenboog, 5l, dstk in volgende lossenboog,(2l, 3dstk, 2l, 3dst, 2 l ,dstk) in zelfde lossenboog, 2l, stk
in volgende lossenboog, *2 l, (dstk, 2l, 3dstk, 2l, 3dstk,2l ,dstk) in volgende lossenboog, 2l, stk in volgende
lossenboog* herhaal nog 2 maal en sluit af met hv in 3de losse

Wissel van kleur voor Xmas naar rood en vintage naar Blossom
T4 : haak 1 l in volgende lossenboog, v in zelfde steek, v in zelfde lossenboog, 2v in volgeden lossenboog *(2v,
2l,2v) in volgende lossenboog, 2 v in volgende lossenboog, 3v in volgende lossenboog, 3v in volgende lossenboog, 2
v in volgende lossenboog * herhaal tot eind en sluit met hv af in 1ste v
T5 : ga met hv tot in de hoek (lossenboog), *(2 v, 2 l ,2v), 3l, sla 4v over, v tussen de v van vorige toer, 2l, sla 3 v over,
v tussen de v van vorige toer, 2l, sla 3v over, v tussen de v van vorige toer, 3 l, sla 4v over, * herhaal tot eind en sluit
met hv in 1ste v
Wissel van kleur voor Xmas naar groen en voor vintage naar Autumn Roze
T6 : 3 l, stk in volgende v, *(2stk, 2 l, 2stk) in lossenboog van de hoek, stk op volgende 2v, 4 keer (3 stk om volgende
lossenboog) , stk op volgende 2 v * herhaal tot eind en sluit af met hv in 3 de losse

Wissel van kleur voor Xmas naar wit en voor vintage naar Blossom
T7: 3l, stk in volgende 2 stk, *(2stk, 2 l, 2stk) in lossenboogje van de hoek, sla de 1 stk over (verborgen steek), stk in
volgende 3 stk, cluster van 5stk in volgend stk, stk in volgende 5 stk, cluster , stk in volgende 5stk, cluster, stk in
volgende 3 stk * herhaal tot eind maar na de laatste cluster sluiten met hv in 3 de losse
T8 : 3 l, verder in alle stokjes en clusters 1 stk, (2st, 2l, 2 stk) in de hoeken.
Haak verder met stokjes zoals T8 tot je lapje 20 x 20 cm is .
Je kan de laatste toer vervangen door halve stokjes of vasten als dat beter uitkomt voor je maat.
Eindig voor de Xmas blanket met wit en voor de vintage met Seafoam.
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