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Lucy van Attic24 maakt prachtige haakpatronen die hier, uiteraard met 
toestemming, voor u naar het Nederlands vertaald worden. Deze prachtige Aria 
deken wordt gehaakt met Stylecraft Special DK in 15 kleurtinten en bestaat uit 
144 vierkanten. Door de vele foto’s is dit patroon ook geschikt voor beginners. Ben 
je benieuwd naar de inspiratie voor deze deken? Lees dan eerst dit 
bericht. Benieuwd naar de andere Attic24 dekens? Die vind je in dit overzicht. 

Het woord Aria betekent “lucht” in het 
Italiaans en deze prachtige collectie 
felle kleuren is geïnspireerd op lange, 
zonnige vroege-zomer dagen, die zo 
uitnodigend zijn om veel tijd buiten in 
door te brengen. 

De Aria deken bestaat uit vierkanten en 
is 150 bij 150 centimeter. 

Er zijn 144 vierkanten in dit patroon, in 
een 12 bij 12 vierkant, en er zit een 
brede rand om de deken heen. 

 

De Aria granny square is een 
eenvoudige 5 toeren granny, met 3 
kleuren met granny. De vijfde en tevens 
laatste toer wordt gebruikt om join-as-
you-go alle vierkanten meteen aan 
elkaar te zetten. De deken wordt 
opgebouwd in rijen. 

Als je een ervaren haker bent, kun je het 
beste de begin informatie lezen (met 
informatie over het proeflapje (en ja, je 
weet dat je dat wilt maken!!), daarna 
kun je naar het einde scrollen waar ik 
het patroon kort heb opgeschreven. 

Voor de relatief nieuwe haaksters heb ik een stap voor stap patroon met heel veel 
foto’s uitgeschreven, zodat je de Aria granny square kunt leren kennen en zodat je 
de benodigde haaknaald voor jouw spanning kunt uitvogelen. 

 

 

http://attic24.typepad.com/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/aria-introductie/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/aria-introductie/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026be40fabd4200d-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026be40fabd4200d-popup
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026be40fabd4200d-popup
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Materialen voor de Aria deken 

Ik gebruik Stylecraft Special DK voor mijn dekens, dat is een 100% acryl 
premium garen. Het is geweldig om mee te werken, komt in grote 100 grams 
bollen en de dekens zijn warm, zacht en mogen in de wasmachine. 

 

Ik heb, zoals gebruikelijk bij mijn dekens, 15 kleuren Stylecraft Special DK 
uitgekozen. 

Er is genoeg garen op 15 bollen om een deken van 150 cm bij 150 cm te maken. 
Je zou er alternatief ook een 120 bij 180 centimeter eenpersoonsdeken van 
kunnen maken in een strepenpatroon. Alle dekens van Attic24 die je daarvoor zou 
kunnen gebruiken vind je via deze overzichtspagina, met voorbeelden in de Aria 
kleuren. 

Kleuren van links naar rechts… 

♥ Boysenberry ♥ Pomegranate ♥ Tomato ♥ Gold ♥ Pistachio ♥ 

♥ Lime ♥ Apple ♥ Spearmint ♥ Sage ♥ Cornish Blue ♥ 

♥ Bluebell ♥ Cloud Blue ♥ Wisteria ♥ Violet ♥ Proper Purple ♥ 

Haaknaald en spanning voor de Aria deken 

De standaard haaknaaldmaat voor Stylecraft Special DK garen is 4 mm. Het is 
een goed idee om bekend te worden met je eigen spanning voor dit patroon, 
zodat je weet of je een haaknaald groter of kleiner nodig hebt, of dat een 4 mm 
goed is. Als je losjes haakt kun je bijvoorbeeld een 3,5 mm proberen, als je strak 
haakt kun je een 4,5 mm haaknaald proberen. 

https://eenmooigebaar.nl/attic24/aria-introductie/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/aria-introductie/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/aria-introductie/
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Afmeting 

Een Aria granny square die 5 toeren telt, is ongeveer 9,5 a 10 centimeter breed en 
hoog. Je wilt dat het vrij compact voelt, niet te open of slapjes. 

Notities bij het Aria patroon 

Elke granny square bestaat uit 5 toeren. De vijfde toer gebruik je om het vierkant 
aan andere vierkanten vast te zetten. 

Er zijn 144 vierkanten, in een 12 bij 12 formaat. 

Het is het handigst als je dit patroon methodologisch aanpakt: je haakt eerst één 
horizontale strip (van 12 vierkanten lang) die je allemaal aan elkaar zet voor je 
aan de volgende strip begint. 

Je kunt een PDF Werkblad downloaden, daar staat precies waar welk vierkant 
komt en in welke kleuren je ‘m haakt. 

Als je alle 144 vierkanten gemaakt en aan elkaar gezet hebt, is er een rand om de 
deken om het nog meer één geheel te maken. 

Kleurennamen 

Het is handig om de kleurennamen van de bollen garen goed te leren kennen, 
zodat je met de worksheet kunt werken. De kleurennaam staat op de wolwikkel. 
Voordat je alle labels verwijderd, is het dus handig dat je een klein stukje garen 
afknipt, opplakt en de naam erbij opschrijft. 

Stekenuitleg 

De gebruikte steken in dit haakpatroon zijn: 

Losse: sla de draad om en haal door de lus op de haaknaald. 

Halve vaste: steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, sla de draad 
om en haal door de steek/ruimte én door de lus op de haaknaald heen. 

Stokje: Sla de draad om en steek de haaknaald door de aangegeven steek of 
ruimte. Sla de draad om en haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. 
Sla de draad om en haal door 2 lusjes heen. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. 
Sla de draad om en haal door twee lusjes heen. 
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Aria Haakpatroon 

Maak alle vijf toeren van Vierkant 1. Je kunt dan je vierkant meten om te kijken of 
je met jouw gekozen haaknaald en jouw persoonlijke spanning, een vierkant 
gekregen hebt van 9,5 a 10 centimeter. 

Nadat je Vierkant 1 af hebt, haak je hetzelfde patroon voor alle andere vierkanten 
tot en met toer 4. Daarna haak je in toer 5 de vierkanten steeds aan elkaar met 
de join-as-you-go methode. 

Ik adviseer je met klem om de draadjes direct af te werken als je vierkant klaar is. 

 

ARIA VIERKANT 1 

Toer 1 : gebruik kleur A (voor vierkant 1 is dit Apple, voor de andere vierkanten 
kijk je in de Worksheet) 

5 lossen, halve vaste in eerste losse om een ring te maken. 

3 lossen (telt als eerste stokje), 1 stokje in de ring, 1 
losse (zie foto boven). 

LET OP: probeer over het uiteindje heen te haken bij 
de steken van toer 1. Dit zorgt ervoor dat je het 
middelste gaatje dicht kunt trekken zodat het er 
strakker uit komt te zien. 

*2 stokjes in de ring, 1 losse; 

Herhaal vanaf * nog 6 keer, zodat je 8 groepjes van 2 
stokjes hebt in totaal. 

 

Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. Hecht af. 

 

Keer je werk om en trek aan het staartje zodat het gaatje 
dicht is. Werk het draadje stevig weg. 

Let op: Alle volgende toeren haak je in de ruimtes TUSSEN 
de twee stokjes groepen.  
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Toer 2: gebruik Kleur B (voor Vierkant 1 is dat Bluebell, kijk 
voor de overige vierkanten in de Worksheet) 

Steek de haaknaald in de eerste 1-lossenruimte en trek een 
lusje van de nieuwe kleur op. 

 

4 lossen (telt als 1 stokje + 2 lossen); 2 stokjes in dezelfde 
ruimte (zie foto); 2 stokjes overslaan. 

 

 

 

 

2 stokjes in volgende 1-lossenruimte (zie foto); 2 stokjes 
overslaan. 

 

 

 

In de volgende 1-lossenruimte haak je (2 stokjes, 2 lossen, 
2 stokjes), zoals in de foto. Sla 2 stokjes over. 

 

 

2 stokjes in volgende 1-lossenruimte, (2 stokjes, 2 lossen, 2 
stokjes) in volgende 1-lossenruimte, 2 stokjes overslaan  

 

2 stokjes in volgende 1-lossenruimte, 2 stokjes overslaan, 
(2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in volgende 1-lossenruimte, 
2 stokjes overslaan. 

 

 

 

 

 

 

https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e24e200c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e24e200c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e24e200c-popup
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2 stokjes in volgende 1-lossenruimte, 2 stokjes overslaan. 

1 stokjes in begin 1-lossenruimte (zie stopnaald in midden 
onder foto) om eerste hoek af te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. HECHT NIET AF. 

Sla de volgende steek over, halve vaste in 2-lossenruimte (dat is de hoekruimte, 
zie stopnaald in foto rechtsboven). 

Toer 3: je gebruikt nog steeds Kleur B 

4 lossen (telt als 1 stokje + 2 lossen), 2 stokjes in dezelfde 
ruimte, 2 steken overslaan (zie foto) 

 

 

(2 stokjes in volgende ruimte, sla 2 steken over) x 2 

(2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 2 stokjes 
overslaan (zie foto). 

 

 

(2 stokjes in volgende ruimte, 2 steken overslaan) x 

*(2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 2 steken 
overslaan, 

(2 stokjes in volgende ruimte, 2 stokjes overslaan) x 2 

Herhaal vanaf * nog een keer. 

1 stokje in beginruimte om eerste hoek af te maken. Halve 
vaste in derde losse van de 4 om de toer te sluiten. Hecht af. 

https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e2a8200c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e2a8200c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e2a8200c-popup
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Je tweede kleur is nu klaar! Ik ga je laten zien hoe ik mijn 
uiteindjes weg werk. Ik werk ze meteen weg nadat ik ze 
doorknip en dat kan ik jullie ook echt adviseren. Het kost 
een paar seconden en je wilt ze écht niet allemaal aan het 
einde pas doen. Dus elke keer dat je klaar bent en je garen 
doorknipt, werk je ook even de draadjes weg… 

 

….steek ze door een stopnaald en werk ze onder de 
hoeksteken door. Eerst de ene kant op (zie foto boven)… 

 

…. en dan de andere kant op. Twee kanten op, zorgt ervoor 
dat ze goed vastzitten. 

 

Yay!!! Alle uiteindjes weggewerkt, nu gaan we naar de laatste kleur… 

Toer 4 : gebruik Kleur C 

Steek de haaknaald in de eerste 2-lossenruimte en trek een 
lusje van de nieuwe kleur op. 

4 lossen (telt als stokje + 2 lossen), 2 stokjes in dezelfde 
ruimte, 2 steken overslaan (zie foto). 

 

Haak 2 stokjes in elk van de 3 1-lossenruimtes van de 
eerste zijde. 

Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de 2-
lossenhoekruimte (zie foto). 

 

Haak 2 stokjes in elk van de 3 1-lossenruimtes langs de tweede zijde. 
Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de volgende hoekruimte. 
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Haak 2 stokjes in elk van de 3 1-lossenruimtes langs de 
derde zijde. 
Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de volgende 
hoekruimte. 

Haak 2 stokjes in elk van de 3 1-lossenruimtes langs de 
vierde zijde. 

Haak 1 stokje in de beginhoek (zie naald in foto boven) om 
de eerste hoek af te maken. 

Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. HECHT 
NIET AF. 

 

Halve vaste in volgende hoekruimte (zie naald boven). 

Toer 5: je gebruikt nog steeds Kleur C 

4 lossen (telt als 1 stokje + 2 lossen), 2 stokjes in dezelfde 
ruimte, 2 stokjes overslaan (zie foto boven). 

 

Haak 2 stokjes in elk van de 4 1-lossenruimtes langs de 
eerste zijde (zie foto boven). 

Let op: Voor vierkant 1 maak je toer 5 gewoon af. 

Voor vierkant 2 – 144 stop je op dit punt (zie foto) en begin 
je aan de join-as-you-go techniek. 

 

 

Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 

Haak 2 stokjes in elk van de vier 1-lossenruimtes langs de 
tweede zijde 
Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte. 

Haak 2 stokjes in elk van de vier 1-lossenruimtes langs de 
derde zijde 

Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte. 

Haak 2 stokjes in elk van de vier 1-lossenruimtes langs de vierde zijde 
Haak 1 stokje in de beginhoek (zie naald in foto boven) om de eerste hoek af te 
maken. 

Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. Hecht af. 
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Doe je uiteindjes door de stopnaald en werk de draadjes 
weg. (Gewoon doen hè, je weet dat het logisch is!) 

Werk je laatste draadje weg door de hoeksteken heen. Je 
wilt dat alle draadjes weg zijn voor je aan je volgende 
vierkant begint. 

 

Nu ga je je vierkant opmeten. Hij moet ongeveer 9,5 a 10 centimeter groot zijn. Als 
ie groter wordt dan 10 centimeter, heb je niet genoeg garen in je pakket. Begin 
dan opnieuw met een haaknaald die een halve maat kleiner is. Je wilt dat het 
stevig aanvoelt, met niet teveel gaten. 

ARIA VIERKANT 2 

Toer 1-4 : kijk in de Worksheet voor de kleuren. 

Volg de instructies zoals bij Aria Vierkant 1, tot en met toer 
4. Onthoud dat je met een halve vaste in de hoekruimte 
eindigt, klaar voor toer 5 (zie foto boven). 

Toer 5: Je gebruikt nog steeds Kleur C 

Haak de eerste zijde: 

4 lossen, 2 stokjes in dezelfde ruimte, 2 stokjes overslaan 

2 stokjes in elk van de 4 1-lossenruimtes langs de eerste zijde, 2 stokjes in de 
hoekruimte (zie foto boven). 

Nu gaan we Vierkant 2 aan Vierkant 1 vastmaken – dit is 
een vertikale naad. Als je nog nooit join-as-you-go hebt 
gedaan, is het aan te raden dat je aan een tafel gaat zitten. 
Je maakt de naad met halve vasten. Zorg dat je niet te strak 
haakt, zodat de vierkanten wel strak tegen elkaar aan 
zitten maar niet opgepropt (te strak) of met gapende gaten 
(te los). 
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Houd je garen aan de achterkant van je haakwerk, houd het onder spanning. 
Steek de haaknaald door de rechterbovenhoek van Vierkant 1 (steek de 
haaknaald van voor naar achteren) en sla de draad om (zie foto boven). 

Trek de draad door de ruimte, hou je spanning in de gaten 
(zie foto boven)…. 

 

…trek dan de lus door de haaknaald, zoals je ook bij een 
normale halve vaste zou doen (zie foto boven). 

 

 

Zie je waar m’n naald naar wijst in de foto hierboven? Je 
moet twee stokjes in de bovenhoek van Vierkant 2 maken 
om die hoek af te maken.  

 

 

 

 

 

 

…nu is de hoek af. 

Nu ga je de volgende lossenruimte zoeken op Vierkant 1 (zie stopnaald foto 
boven) waar je volgende halve vaste komt. 

Zorg dat je garen aan de achterkant is, houd het op 
spanning en steek de haaknaald van voor naar achteren 
door de lossenruimte van Vierkant 1, sla de draad om en 
haal terug door de ruimte én de lus op de haaknaald, zoals 
bij een halve vaste. Let goed op je spanning.  

 

https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e581200c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e581200c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c548834026bde90e581200c-popup
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Haak nu 2 stokjes in de volgende lossenruimte van Vierkant 2 (zie naald in foto 
boven). 

Haak een halve vaste in de volgende lossenruimte op 
Vierkant 1. 

Onthou dat je de spanning in de gaten moet houden. 

Onthoud ook dat je de haaknaald van voor naar achteren 
door Vierkant 1 heen steekt. 

Haak 2 stokjes in de volgende ruimte op Vierkant 2. 

Halve vaste in volgende ruimte op Vierkant 1. 

Etc etc.. zie je hoe dit gaat? 

Ga door tot je de onderkant bereikt…. 

 

Maak je laatste halve vaste in de hoekruimte, rechtsonder, 
van Vierkant 1. 

 

Haak dan nog 2 stokjes in dezelfde hoekruimte van Vierkant 2 (zie foto boven). 

Je hebt nu 2 zijdes van Toer 5 afgerond. Draai je haakwerk zodat je weer verder 
kunt… 

Haak nu steeds 2 stokjes in de ruimtes langs de derde zijde, 
net zoals we eerder deden. 

Ga de bocht om door (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de 
hoekruimte te haken. 

Haak 2 stokjes in elk van de 4 1-lossenruimtes langs de 
vierde zijde. 

Haak 1 stokje in de beginhoek om de hoek af te maken, halve vaste in derde 
beginlosse om toer te sluiten. Hecht af en werk alle draadjes weg.  
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De bovenstaande foto laat de voorkant zien van 
beide vierkanten, met de verticale naad. 

 

En deze foto laat de achterkant zien. Je hebt mooie V-s in een rijtje. 

ARIA VIERKANT 3 

Toer 1-4 : kijk naar de worksheet voor de kleuren. 

Volg de instructies van Aria Vierkant 1 tot en met toer 4. Onthou dat je eindigt 
met een halve vaste in de hoekruimte, klaar voor toer 5 (zie foto boven). 

Toer 5: Je gebruikt nog steeds Kleur C. 

Haak de eerste zijde: 

4 lossen, 2 stokjes in dezelfde ruimte, 2 stokjes overslaan 

2 stokjes in elk van de 4 1-lossenruimtes langs de eerste zijde, 2 stokjes in de 
hoekruimte (zie foto boven). 

Halve vaste in rechterbovenhoek van Vierkant 2. 

2 stokjes in linkerbovenhoek van Vierkant 3 om hoek af te 
maken. 

 

*Haak een halve vaste in de volgende ruimte op Vierkant 2; 

Haak 2 stokjes in de volgende ruimte op Vierkant 3; 

Herhaal vanaf * tot je bij de onderste hoek bent en de naad 
af is (zie foto boven). 

Nu haak je weer 2 stokjes in elke ruimte, en (2 stokjes, 2 
lossen, 2 stokjes) in de hoeken. 

Vergeet niet te eindigen met een stokje in de eerste hoek 
om die hoek af te ronden. Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. 
Hecht af en werk alle draadjes weg. Je hebt nu 3 vierkantjes aan elkaar. 
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ARIA VIERKANT 4-12 

Je gaat op deze manier door met het aan elkaar haken van Vierkant 4-12 op 
precies dezelfde manier. Kijk steeds in je worksheet voor de kleureninformatie. Dit 
is de bovenste rand vierkanten van je deken! 

ARIA VIERKANT 13 

Maak het vierkant tot en met toer 4. 

Toer 5 : 4 lossen, 2 stokjes in dezelfde ruimte, sla 2 stokjes over. 

Haak 2 stokjes in elk van de vier ruimtes langs de eerste zijde; haak 2 stokjes in de 
hoekruimte. 

Leg Vierkant 13 nu onder Vierkant 1 – je gaat nu een horizontale naad maken. 

Halve vaste in de rechteronderhoek van Vierkant 1. 

2 stokjes in de rechterbovenhoek van Vierkant 13. 

*Halve vaste in volgende ruimte van Vierkant 1; 

2 stokjes in volgende ruimte van Vierkant 13; 

Herhaal vanaf * tot je de linkerhoek hebt bereikt en de naad 
af is. 

 

Haak 2 stokjes in de hoekruimte van Vierkant 13 om 
de hoek af te maken. Ga dan verder met zijde 3 en 4 
van Vierkant 13. 

 

In onderstaande foto is Vierkant 13 af. Je bent nu begonnen aan de tweede 
horizontale strip van je deken. 
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ARIA VIERKANT 14 

Haak het vierkant tot en met toer 4. 

Toer 5 : 4 lossen, 2 stokjes in dezelfde ruimte, 2 stokjes overslaan; 

Haak 2 stokjes in elk van de 4 ruimtes langs de eerste zijde, 2 stokjes in de 2-
lossenhoekruimte. 

Leg vierkant 14 onder Vierkant 2 (zie foto vorige blz) – je maakt nu een L-vormige 
naad, eerst zet je Vierkant 14 vast aan de onderkant van Vierkant 2, daarna aan 
de zijkant van Vierkant 13. 

 

Halve vaste in de rechteronderhoek van Vierkant 2; 

Haak 2 stokjes in de rechterbovenhoek van Vierkant 14; 

*Haak een halve vaste in de volgende ruimte van Vierkant 2; 

Haak 2 stokjes in de volgende ruimte van Vierkant 14; 

Herhaal vanaf * totdat je de linkerbovenhoek hebt bereikt. De horizontale naad is 
nu klaar. 

Je bent geëindigd met een halve vaste in de linkeronderhoek van Vierkant 2. 

Nu zoek je de rechterbovenhoek van Vierkant 13 (zie naald) 
en haak daar een halve vaste in. 

 

2 stokjes in de linkerbovenhoek van Vierkant 14 (zie 
stopnaald foto boven). 
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*Halve vaste in volgende ruimte van Vierkant 13; 

2 stokjes in volgende ruimte van Vierkant 14; 

Herhaal vanaf * tot je de linkeronderhoek hebt bereikt en de naad af is (zie foto 
boven). 

 

Maak de vierde zijde van Vierkant 14 
op dezelfde manier af als Vierkant 
13. 

 

 

ARIA VIERKANT 15 

Herhaal het maken en vastzetten van vierkant 14. Je hebt dan een horizontale 
naad aan de onderkant van Vierkant 3 en een verticale naad met de zijkant van 
Vierkant 14. 

VIERKANT 15-24 (STRIP 2 van de DEKEN) 

Ga verder met het haken en vastzetten van vierkanten. Volg de kleuren uit je 
Worksheet. 

VIERKANTEN 25-36 zijn strip 3 

VIERKANTEN 37-48 vormen strip 4 

etc etc 

Ga verder met de kleuren zoals ze aangegeven staan in je worksheet en maak 
welk vierkant methodologisch aan elkaar. 

 

Als je alle 144 vierkanten gehaakt en aan elkaar gezet hebt, gaan we aan de rand 
beginnen. 
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ARIA RAND 

De rand wordt gehaakt in 10 toeren, met de volgende kleuren: 

1. Boysenberry 
2. Proper Purple 
3. Violet 
4. Bluebell 
5. Cornish Blue 
6. Sage 
7. Apple 
8. Gold 
9. Tomato 
10. Pomegranate 

Je hebt grofweg 22 gram van elke kleur nodig (33 gram voor de laatste 
schelpentoer). Alle steken worden in de ruimtes tussen de stokjes gemaakt. 

 

TOER 1: gebruik Boysenberry 

Hecht het garen aan in een willekeurige hoek 

4 lossen (telt als stokje + 2 lossen), 2 stokjes in dezelfde 
hoekruimte (zie foto boven). 

 

Haak 1 stokje in elke ruimte tussen de stokjes langs de 
eerste zijde van de deken (zie foto boven). 

Als je over een naad heen gaat, haak je 1 stokje in elke 
hoekruimte (zie foto boven). 
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Als je bij de eerste hoek aangekomen bent, haak je daar (2 stokjes, 2 lossen, 2 
stokjes) in de hoekruimte (zie foto boven). 

Ga verder met het haken van 1 stokje in elke ruimte tussen 
stokjes en ga de hoeken om met (2 stokjes, 2 lossen, 2 
stokjes) in de hoekruimtes. 

 

Als je weer bij het begin bent aangekomen, haak je 1 stokje 
in de beginhoek, halve vaste in derde beginlosse, hecht af 
en werk de draadjes weg. 

Toer 2 : Gebruik Proper Purple 

Hecht het garen in een willekeurige hoekruimte aan. 

4 lossen (telt als stokje + 2 lossen), 2 stokjes in dezelfde 
ruimte. 

Haak 1 stokje in elke ruimte tussen stokjes langs de eerste 
zijde van de deken (zie foto boven). 

Als je bij de eerste hoek bent gekomen, haak je (2 stokjes, 2 
lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte. 

Ga verder met het haken van 1 stokje in elke ruimte, ga de 
bochten om met (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in elke 
hoekruimte. 

Als je weer bij het begin bent aangekomen, haak je 1 stokje 
in de beginhoekruimte, halve vaste in derde beginlosse om 

toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. 

 

Toer 3 – 9 : Herhaal toer 2, volg de aangegeven 
kleurenvolgorde goed op. 
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Toer 10 : Gebruik Pomegranate 

Hecht garen aan in een willekeurige hoekruimte. 

3 lossen (telt als stokje) 2 stokjes in dezelfde hoekruimte 
(zie foto boven). 

 

Halve vaste in volgende ruimte; 

*3 stokjes in volgende ruimte, halve vaste in volgende 
ruimte (zie foto boven); 

Herhaal vanaf * langs de eerste zijde, haak dan 3 stokjes in 
de hoekruimte, halve vaste in volgende ruimte voor de start 
van zijde 2. 

Nu ga je verder: 

*3 stokjes in volgende ruimte, halve vaste in volgende 
ruimte; 

In de hoeken haak je 3 stokjes. 

Als je weer terug bent bij het begin, haak je een halve vaste 
in de laatste ruimte tussen stokjes, halve vaste in derde 
beginlosse. Hecht af. Werk alle draadjes weg. 

 

Blokken 

Door de vele naden zal de Aria deken mooier worden als je 
‘m blokt. De makkelijkste manier om dit te doen is om de 
deken te wassen, normale 40 graden wasbeurt. Dan is de 
deken vochtig maar niet doorweekt. Leg de deken uit op 
een schone vloerbedekking vloer, of op een logeerbed met 
handdoeken als je niet genoeg vloeroppervlakte hebt. 
Gebruik je handen om de deken voorzichtig op te rekken en 
in de goede vorm te masseren. Let vooral goed op de rand 
en de hoeken. Zorg dat de hoeken mooie 90 graden hoeken 
vormen. 

 

Ik heb alleen de buitenste rand grannies vastgezet. 
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In bovenstaande foto zie je wat voor verschil het maakt, het blokken! 

Als alles goed vastzit, ga je jezelf even ongeveer 24 uur afleiden       Dan kan de 
deken goed drogen. 

Als de deken droog is, haal je alle pinnetjes eruit en ga je er 
onwijs van genieten! 


