
 
 

 

 

Dune Deken – Rand 

 

 

  



Deze rand is ontworpen door Attic24 voor de Dune deken, die gehaakt wordt 
met het Seashell patroon. Je kunt de rand natuurlijk ook voor 
andere dekens gebruiken. Veel haakplezier ermee! 

 

Het Seashell patroon heeft twee verschillende kanten, met twee verschillende 
texturen, het is helemaal aan jou welke kant je de voorkant noemt…. 

 

 

 

 

 

 

Het maakt eigenlijk niet eens uit, want je ziet waarschijnlijk beide zijdes als je 
deze deken gebruikt. Maar je moet wel een keuze maken voor je begint met de 
rand. 

Gaan we beginnen? Je hebt twee verschillende haaknaaldmaten nodig – een 4,5 
mm en een 5,5 mm. Als je de Dune deken al gemaakt hebt, heb je die twee 
haaknaalden ook gebruikt voor de strepen. Als je grotere of juist kleinere 
haaknaalden hebt gebruikt voor de deken, gebruik die dan ook voor de rand. 

In dit patroon worden de volgende steken gebruikt: 

http://attic24.typepad.com/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/dune-deken/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/dune-deken/seashell/
https://eenmooigebaar.nl/dekens/
https://eenmooigebaar.nl/seashell/
https://eenmooigebaar.nl/dune-deken/


Vaste: steek de naald in de steek, sla de draad om en haal een lusje op (twee 
lusjes op de naald), sla de draad om en haal door beide lusjes op de naald. 

Lange-vaste: een vaste die wordt gehaakt in de overgeslagen steek van twee 
toeren lager dan de huidige toer, je trekt het lusje op tot de hoogte van je huidige 
toer. 

 

Gebruik haaknaald 4,5 mm of dezelfde haaknaald 
waarmee je de strepen hebt gehaakt. 

Toer 1: [Gebruik Mushroom garen] Begin in de 
rechterbovenhoek van de deken en hecht je garen 
aan in de eerste steek. Je werkt nu eerst langs de 
bovenkant van de deken. 

 

Hecht het nieuwe garen aan in de eerste steek, 2 
lossen (telt als vaste), 1 vaste in dezelfde steek, 
vaste in elke steek van de bovenrand tot je nog 1 
steek over hebt (zie naald in foto boven). 

 

Haak (2 vasten, 1 losse, 2 vasten) in de laatste steek om de hoek om te gaan (zie 
foto boven). 

Je werkt nu langs de linkerzijde naar beneden, van de bovenkant naar de 
onderkant. Je haakt om de stam van elke steek aan het einde van de toer – 
hopelijk heb je daar rekening mee gehouden bij het wegwerken van de draadjes. 
Je steekt je naald om de steek heen in plaats van erin. 

Je haakt 3 steken in elke streep, als volgt: (dc = vaste) 

Haak 2 vasten om de eerste steek, 1 vaste om de volgende steek. 

https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/


 

*Haak 2 vasten om de volgende steek, 1 vaste om de volgende steek; 

Herhaal vanaf * helemaal tot de onderrand. 

 

Haak in de hoek (2 vasten, 1 losse, 2 vasten) om de 
stam van de steek (zie naald foto boven). 

 

Je werkt nu langs de onderrand van de deken, de 
opzetrij. Je steekt je naald onder de enkele lusjes van 
de lossenketting (zie foto boven). 

 

1 vaste in elke steek langs de onderrand. 

 

Haak in de hoek weer (2 vasten, 1 losse, 2 vasten) 
om de stam van de eerste steek van toer 1 (zie naald 

in foto boven). 

 



Je werkt nu aan de rechterkant van de deken van de onderkant naar de 
bovenkant. 

*2 vasten om de stam van de volgende steek, 1 vaste om de stam van de 
volgende steek; 

Herhaal vanaf * tot je weer bij het begin bent. 

 

Haak (2 vasten, 1 losse) in de eerste steek om de 
hoek af te ronden. 

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

Yay! Dat was de moeilijkste toer van de rand, hierna 
wordt het leuker! 

Drink een kopje koffie en maak je klaar ovor de volgende toer: die is echt stukken 
makkelijker! 

 

Toer 2: [Gebruik Cloud Blue garen]. Steek je naald in 
een 1-lossenruimte en haal een lusje op in de nieuwe 
kleur. 

2 lossen (telt als vaste), 1 vaste in dezelfde 
hoekruimte, 1 vaste in elke steek langs de eerste 
zijde tot je de hoek bereikt; 

 

Haak (2 vasten, 1 losse, 2 vasten) in de 1-
lossenhoekruimte. 

 

Ga verder langs de rand van de deken, met 1 vaste in 
elke steek, en (2 vasten, 1 losse, 2 vasten) in de 1-
lossenruimte tot je weer bij het begin bent. 

 

Haak (1 vaste, 1 losse) in 
de eerste 1-
lossenhoekruimte om de 
hoek af te maken. Halve 

vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. Hecht af. 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/


 

Let op: Wissel hier naar de 5.5 mm haaknaald voor 
toer 3 en 4 (dezelfde haaknaaldmaat als je gebruikt 
hebt voor de lossenketting en toer 1 van je deken). 

Toer 3: [Gebruik Pale Rose garen]. Steek je naald in 
een willekeurige 1-lossenhoekruimte en trek een 
lusje van de nieuwe kleur op. 

3 lossen, (telt als vaste en 1-losseruimte), 1 steek overslaan, 1 vaste in volgende 
steek, 1 losse, 1 steek overslaan; 

 

*1 vaste in volgende steek, 1 losse, 1 steek 
overslaan; 

Herhaal vanaf * tot einde van de eerste zijde; 

 

Maak de hoek (vaste, 1 losse, vaste) in 1-
lossenruimte. 

 

1 losse, 1 steek overslaan; 

 

*1 vaste in volgende steek, 1 losse, 1 steek overslaan; 

Herhaal vanaf * tot einde van tweede zijde, haak (vaste, 1 losse, vaste) in 1-
lossenhoekruimte, 1 losse, 1 steek overslaan; 

*1 vaste in volgende steek, 1 losse, 1 steek overslaan; 



Herhaal vanaf * tot einde van derde zijde, haak (vaste, 1 losse, vaste) in 1-
lossenhoekruimte, 1 losse, 1 steek overslaan; 

Herhaal vanaf * tot je weer bij het begin bent. 

 

Haak (1 vaste, 1 losse) in de eerste 1-
lossenhoekruimte om de hoek af te maken. Halve 
vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. Hecht 
af. 

 

Toer 4: [Gebruik Duck Egg garen]. Steek je 
haaknaald in een 1-lossenhoekruimte en haal een 
lusje van de nieuwe kleur op. 

In deze toer haken we “Lange-vasten”. Het is precies 
dezelfde steek als een normale vaste, maar je steekt 
je naald in steken die twee toeren lager liggen. In dit 
geval zijn dat de overgeslagen Cloud Blue steken. 

Als je de laatste keer om slaat en door haalt, trek je de lus op tot de hoogte van je 
huidige toer, zodat de vasten langer worden. Duidelijk? Jeej! 

 

3 lossen, (telt als vaste, 1-lossenruimte), 1 lange-
vaste in overgeslagen steek eronder, 1 losse; 

 

*Lange-vaste in volgende overgeslagen steek, 1 
losse; 

Herhaal vanaf * tot einde van de eerste zijde. 

 

Haak (vaste, 1 losse, vaste) in 1-lossenruimte in de 
hoek, 1 losse; 

*Lange-vaste in overgeslagen steek, 1 losse; 

Herhaal vanaf * tot einde van tweede toer, haak 
(vaste, 1 losse, vaste) in 1-lossenhoekruimte, 1 losse. 

*Lange-vaste in volgende overgeslagen steek, 1 
losse; 

https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/keer-om/


Herhaal vanaf * tot einde van derde zijde, haak (vaste, 1 losse, vaste) in 1-
lossenruimte, 1 losse; 

*Lange-vaste in volgende overgeslagen steek, 1 losse; 

Herhaal vanaf * tot je weer bij het begin bent. 

 

Haak (vaste, 1 losse) in de begin hoekruimte om de 
hoek af te maken. 

Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. 
Hecht af en werk de draadjes weg. 

 

 

 

 


