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Felix 

Heel erg bedankt voor je aanschaf van dit 

haakpatroon. Door (af en toe) een PDF-patroon 

van mij te kopen, maak je het mede-mogelijk dat 

Een Mooi Gebaar een online verzamelplek is 

voor (gratis) patronen een haakuitleg, zodat 

iedereen samen kan genieten van de heerlijke 

hobby haken. Je zorgt er ook voor dat ik veel 

thuis kan zijn bij mijn gezin met jonge kinderen 

en de website kan laten blijven draaien, zonder 

daar zelf teveel geld aan kwijt te zijn. Heel erg 

bedankt!  

Felix is de naam van dit haakpatroon, ontworpen door She Makes Crochet, met de 
Corner-to-Corner (C2C) techniek. Het patroon wordt hier, uiteraard met toestemming, 
voor u naar het Nederlands vertaald. Het is een ideaal project om de C2C-techniek mee 
te leren kennen, om restjes mee op te maken én om je huis mee op te vrolijken! 

Er zijn vier onderdelen aan dit patroon: de algemene uitleg, sectie 1 (het rechterdeel), 
sectie 2 (het middenstuk) en sectie 3 (het linkerdeel).  

Je kunt het patroon naar de gewenste afmeting aanpassen en je kunt zelf je kleuren 
kiezen. Je haakt het met de corner to corner techniek en je maakt steeds één paneel in 
één kleur, waardoor je nooit met meerdere bollen werkt of delen aan elkaar hoeft te 
naaien (yay!). 

Er is een Engelstalige Facebook groep speciaal voor dit patroon! Je kunt daarheen met 
vragen, voor kleureninspiratie of om je resultaat te laten zien. 

Benodigdheden: 

Het maakt eigenlijk niet uit wat voor garen je 
gebruikt, zolang de restjes maar van dezelfde 
dikte/gewicht zijn. In het voorbeeld is worsted weight 
garen gebruikt uit mijn voorraad - wel 28 kleuren! 
Veel van de bolletjes waren zonder label, maar het 
was vooral Loops & Threads Impeccable, Yarn Bee 
Soft & Sleek, Vanna’s Choice en Big Twist. 

4.5 mm haaknaald - ook dit kun je aanpassen als je 
ander garen hebt gebruikt. 

Schaar 

Stopnaald voor het wegstoppen van je garen 

 

https://shemakescrochet.com/author/shemakescrochet/
https://facebook.com/groups/286587699184849?tsid=0.7997005963963042&source=result
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Felix: Uitleg 

Zie je het allerlaatste blokje dat nog gehaakt 
moet worden? 

Ik wil niet alleen dat iedereen de deken kan 
maken, maar ook nog dat iedereen 'm 
gemakkelijk kan maken! Het is een vrij herhalend 
en gedachteloos patroon - MAAR waarschijnlijk 
heb je nog nooit eerder zoiets gemaakt, dus je 
moet wel een beetje opletten tot je het patroon 
"snapt". Daarna heb je het patroon waarschijnlijk 
niet meer nodig. 

Het doel van deze pagina is om zoveel mogelijk 
mensen dat "ik snap 'm!" gevoel te kunnen 
geven, zo snel mogelijk. Ik heb daarom links naar video’s en foto's toegevoegd om alle 
hoogtepunten uit te leggen! 

Corner to Corner 

Je moet corner to corner kunnen haken voor deze deken, maar onthoudt - de deken is 
waarschijnlijk totaal anders dan je gewend bent. Zelfs als je al honderden corner to 
corner projecten hebt gemaakt, kun je nog steeds in de war raken van dit ontwerp, omdat 
het nogal onconventioneel is - lees alles rustig door voor je begint of als je vast loopt. 

In onderstaande video vind je uitleg over hoe je corner to corner moet haken. Ik kan 'm 
aanraden voor iedereen, ook ervaren haaksters, zodat je snapt wat ik bedoel! 

https://youtu.be/uTfZa216yXk 

Speciale Technieken 

Er zijn drie speciale technieken waar je bekend mee moet zijn in dit patroon: 

1. Het maken van een "vreemde vorm" - dit is niet echt een speciale techniek, maar 
wel totaal anders dan hoe je normaal corner to corner haakt 

2. Het maken van een "zwevende meerdering" - een methode die ik heb ontwikkeld 
zodat je ook steken kun maken als je niet meer "aan" een toer vast haakt. Ik heb 
deze methode ontwikkeld, ik denk niet dat je 'm ooit eerder bent tegen gekomen, 
dus het heeft even je aandacht nodig voor je begint. 

3. Blokken vast zetten - de join-as-you-go methode voor corner to corner, maar met 
een extra stap. Zelfs als je eerder corner to corner mét join as you go gehaakt 
hebt, raad ik je aan om bij dit project even goed te kijken hoe ik het doe in dit 
ontwerp! 
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Al deze methodes staan bij Deel 1 in de uitleg vermeld. Als je die niet gelezen hebt, kun je 
er weer naartoe terug. 

1. Maak een vreemde 
vorm 

Er staan duidelijke stap-voor-stap foto's van dit 
proces in Sectie 1, met een genummerde weergave 
zodat je goed de volgorde kunt zien waarin je je 
steken moet maken. Die weergave kan je ook 
helpen bij het maken van kortere-dan-verwachte 
rijen en het kan helpen met het kloppend houden 
van je stekenaantal. 

Het is belangrijk om je te realiseren dat je ALTIJD je werk keert. Je haakt ALTIJD de 
ene kant omhoog, KEERT en werkt langs DEZELFDE KANT omlaag.  

Dit is precies wat je altijd doet in Corner to Corner. Misschien zegt je haakinstinct wat 
anders bij dit project, maar negeer dat instinct even en volg het patroon. Het voelt "raar" 
om deze vorm te maken en daarom heet het ook "maken van een vreemde vorm" ;) Als je 
hiermee worstelt, let dan goed op de stap-voor-stap foto's en kijk eventueel de video. 
 
Je kunt eventueel ook een soort "valsspelen" - je haakt een normale driehoek corner to 
corner met 4 blokjes breed, 4 blokjes hoog en 4 blokjes diagonaal. Hecht af en maak een 
tweede, identieke driehoek, laat een lange draad over om te naaien en naai beide 
driehoekjes zo aan elkaar dat je 8 blokjes aan de onder kant hebt, 2 bovenop en 4 blokjes 
langs de diagonale zijde. De paarse lijn in de foto hierboven is dan je naad. 

https://youtu.be/105_MxEN4Mk 

2. Zwevende meerdering 
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Op de bovenstaande foto zie je dat de blokken aan de linkerkant een "zwevende" rand 
hebben. Ik ben begonnen met het haken van elk van die blokken in het midden van de V-
vallei en daarna naar boven toe. Na het bereiken van de bovenkant van het laatste blokje 
van het paneel eronder, volgen nog meer blokjes. De zwevende meerdering zorgt er dan 
voor dat je door kunt gaan. De stap-voor-stap foto's zijn heel duidelijk denk ik, maar als 
het niet duidelijk is, volgt hier nog een video: 

https://youtu.be/BRX3P4zdPSE 

3. Blokken vastzetten 

Je gebruikt hier de join as you go methode: je haakt de blokken aan elkaar vast en hoeft 
niets te naaien. Het kan helpen om te herkennen dat de corner to corner steken een soort 
vierkantjes zijn. Elk vierkant raakt de vierkanten eromheen en zit daar ook aan vast. Je 
hebt soms wat halve vasten nodig om op de goede plek uit te komen. 

Naast de foto's in de drie patroondelen, heb ik hier ook nog wat foto's aangepast ter 
verduidelijking. 
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Op de foto zie je de volgende dingen : 

1. In deze foto heb ik de halve vaste in de laatste ruimte gemaakt om mijn laatste 
steek te maken. Ik heb 3 lossen gemaakt om het laatste corner to corner blokje te 
maken. Zie je hoe er een vierkantvormig gat zit tussen de twee panelen? Daar 
komt je laatste blokje - degene die je nu gaat maken. Als je dat blokje af hebt, 
moet ie vast gezet worden aan de blauwe blokje er links van. 

2. Dezelfde foto nog een keer, maar dan met een paarse stip om te laten zien waar 
je een halve vaste maakt om de blokjes vast te maken aan de bovenhoek. Na de 
halve vaste maak je het blokje af waar je mee bezig bent door drie stokjes te 
maken (aangegeven met roze lijnen in de foto) en je "negeert" de halve vaste, je 
doet niets met het andere (blauwe) paneel. Tot slot maak je deze twee blokjes nog 
een keer aan elkaar vast met een tweede halve vaste, daar waar je de blauwe stip 
ziet. 

3. De blokjes zitten nu aan elkaar vast (yay!) maar je bent aan de "verkeerde" kant 
uitgekomen om verder te gaan met het roze blok. De volgende blokjes die je moet 
maken zijn aangegeven met roze strepen. Om weer aan de goede kant van het 
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blokje uit te komen, haak je 3 lossen en een halve vaste in de lossenruimte. Zo 
simpel is het. Keer dan je werk en ga verder met het maken van corner to corner 
blokjes zoals je gewend bent (beginnende met weer 3 lossen). 

Zo ziet de deken eruit als de panelen aan elkaar zitten. 

https://youtu.be/Lx1h1bUAkHw 

Let op: Sommige mensen worstelen echt met de naden als ze beginnen met stapelen 
van de panelen. Vaak is de reden dat ze de naad (meestal de eerste naad van toer 2) 
in de verkeerde steek maken. Als je steeds twijfelt of worstelt met je naden, kijk dan 
even naar deze Extra video! 

Aan de slag! 

Nu je bekend bent met de Corner to Corner techniek en de speciale technieken van dit 
patroon, is het tijd om te beginnen met het stapelen van je panelen en het toevoegen van 
secties. 

De deken wordt beschreven in secties (rechtersectie, middensectie, linkersectie, rand), 
maar het is allemaal één geheel, door het join as you go aspect. Je begint elke sectie met 
een rechterkant en linkerkant start, dan maak je deze twee delen aan elkaar en dan 
stapel je linker en rechter panelen op elkaar tot je bij de bovenzijde aan komt, die je ten 
slotte recht maakt. 

In sectie 1 maak je de rechterzijde van de deken, de eerste sectie. Je hebt dan een rechte 
zijkant aan de rechterkant en een gekartelde zijde aan de linkerkant. 

In sectie 2 begin je weer met een beginpaneel voor een linker-startpunt en bouw je de 
bodem van je deken voor een rechterzijde paneel. Je maakt beide zijdes aan elkaar, 
stapelt panelen en maakt de bovenkant recht. Je kunt deze sectie zo vaak herhalen als je 
wilt, om een bredere deken te krijgen. Je kunt dit deel zelfs helemaal overslaan als je een 
hele smalle deken wilt, dan ga je meteen naar sectie 3. 

In sectie 3 maak je de linkerkant van de deken recht. 

Ik hoop ontzettend dat je met al deze extra instructies, videos en het patroon, er in slaagt 
om de Felix deken te maken. Ik hou van dit ontwerp en ik zou het leuk vinden om jullie 
werk te mogen zien! 

Er is een toffe Facebookgroep voor dit project, waarin één van de deelnemers met een 
toffe tool kwam om je deken te ontwerpen. Lisa Schwartz maakt 'm en ik ben zo 
dankbaar dat ze 'm met jullie allemaal wil delen! Er zijn twee documenten die je kunt 
gebruiken om je deken te plannen/aanpassen. De eerste is de maat van mijn deken, dus 
20 panelen hoog met 2 midden secties naast elkaar. De tweede is een enorme versie 
waar je zelf een vierkant/rechthoek in kunt tekenen aangepast op je eigen unieke maat. 
Kleur dan de panelen in zoals je ze hebben wilt, speel daarmee tot je tevreden bent. Cool, 
toch? Bedankt Lisa! 

Felix deken voorbeeldmaat kleurplaat (staat ook op volgende pagina) 

https://shemakescrochet.files.wordpress.com/2020/06/felix-blanket-sheet.png
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Grote Felix kleurplaat aanpasbaar op maat 

  

https://shemakescrochet.files.wordpress.com/2020/06/large-customizable-sheet.png
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Let op: lees eerst alle voorgaande informatie rustig door, zodat je bekend wordt met de 
termen in dit patroon. Op sommige plekken zijn de termen wat onconventioneel. De Een 
Mooi Gebaar / Hook to Hook patronen zijn bovendien ánders dan dit corner-to-corner 
patroon, omdat bij de Felix deken niet altijd de blokjes in tegengestelde richting en 
oriëntatie blijken te liggen. Het wordt alsnog een schitterende deken, maar hou dat in 
gedachten.  

Aan het eind van sectie 1 heb je de hele rechterkant van de deken gemaakt, van boven 
naar onder, behalve de rand. De hoogte van dit gedeelte bepaalt de hoogte van je deken. 
De voorbeelddeken is 131 cm lang bij 161 cm breed. 

 

Gebruikte steken 

Stokje: Sla de draad om en steek de haaknaald in de aangegeven losse(nruimte). Haal 
een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door 2 lusjes. 
Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door 2 lusjes heen. 
Halve vaste: Steek de haaknaald door de aangegeven steek of lossenruimte, sla de 
draad om. Haal het lusje meteen door de steek/ruimte én door de lus op de haaknaald. 
Losse: Sla de draad om en haal door de lus op de naald. 
Meerderen: (6 lossen, stokje in 4e, 5e, 6e losse vanaf de haaknaald. Dit voegt een blokje 
toe aan het begin van een toer) 
Minderen: (3 lossen, keer, halve vaste in de volgende 3-lossenruimte om een blokje te 
verwijderen aan het begin van de toer)*** 
Zwevend meerderen: (voeg een blokje toe zonder basis (dit wordt later uitgelegd). 

 
***Let op: Veel corner to corner tutorials gebruiken 3 halve vasten in de 3 stokjes van een 
blokje en dan een vierde halve vaste in de volgende 3-lossenruimte. In dit patroon moet 
je 3 lossen haken en dan een halve vaste in de volgende 3-lossenruimte. Dit zorgt 
ervoor dat er altijd een  "vrije" 3-lossenruimte is om in te haken, dat is soms nodig. Langs 
de rand is het niet nodig, dus daar zou je eventueel halve vasten kunnen doen, maar ik 
doe het liever consistent door de hele deken. Ik doe alle minderingen met 3 lossen en dan 
een halve vaste, dus zo is het patroon ook geschreven! 

Let op: steeds als ik het over "rechterkant" heb, dan bedoel ik de rechte zijkant van het 
werk, leg die dan aan de rechterkant neer als je rechtshandig bent, en aan de 
linkerkant als je linkshandig bent.  

Je haakt deze deken met de corner to corner techniek. Ik gebruik stokjes en 6 lossen, maar 
je kunt ook halfstokjes en 5 lossen gebruiken als je dat fijner vindt. Het is over het 
algemeen hele gewone corner to corner, maar ik heb 3 speciale technieken gebruikt. 

1. Een vreemde vorm maken (als basis voor het stapelen van de panelen) 
2. Panelen vastzetten terwijl je haakt (dus niet naaien achteraf!) 
3. Ontsnappen uit een gevangen positie. 
4. Het maken van een zwevende meerdering, waarbij je corner to corner blokjes 

maakt zonder dat er iets onder zit. 
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De "vreemde" vorm is het paarse paneel linksonder. Het groene, gele en blauwe paneel 
aan de linkerkant hebben een "zwevende meerdering". Ten slotte zie je dat alle panelen 
aan elkaar zitten, zonder dat er genaaid is. Ik leg al deze procedures nu uit. 

Let op: plaatjes "lees" je altijd van LINKS naar RECHTS en van BOVEN naar 
BENEDEN.  

Lees eerst zorgvuldig alle instructies en begin pas met haken als je 
"Felix Patroon" tegenkomt!  

1. Het maken van een vreemde vorm 

Dit is het absolute begin van je deken. Ik heb een grafiek gemaakt voor de visuele mensen 
onder ons. Het meest opvallende is dat je van rechts naar links werkt en heen en weer 
gaat langs dezelfde zijkant, zoals gebruikelijk voor corner to corner. Het is echter geen 
"normale" corner to corner driehoek met een rechte zijkant aan twee zijdes. Om de goede 
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vorm te krijgen voor de Felix deken, wissel je een toer meerderen af met een toer 
minderen. Dit voelt een beetje gek, maar duw dat gevoel even opzij en volg het patroon 
goed! 

De vierkanten in het plaatje hierboven staan symbool voor het magenta paneel 
linksonder in de foto erboven. Dit is je eerste paneel van de eerste sectie. Elk paarse 
vierkantje is één blokje. Je werkt van rechts naar links, heen en weer langs dezelfde 
zijkant, zoals gebruikelijk is bij corner to corner.In de foto zie je steeds mijn begindraadje - 
dit paneel wordt gemaakt door steeds op en neer te werken aan dezelfde zijde: je werkt 
dus steeds "verder weg" van je begindraadje. 
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Foto 1: 1 corner to corner blokje gemaakt 
Foto 2: 3 lossen om mindering te starten. 
Foto 3: Keer je werk 
Foto 4: De paarse stip laat de enige beschikbare 3-lossenruimte zien waar je halve vaste 
in komt. 
Foto 5: Halve vaste is gemaakt. 
Foto 6: Haak 1 blokje corner to corner. (Toer 2 compleet)) 
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Foto 1: Haak een meerdering en nog één corner to corner blokje. 
Foto 2: De paarse stip is waar je volgende corner to corner blokje komt, na de 
meerdering. 
Foto 3: Toer 3 is af. 
Foto 4: 3 lossen en begin met minderen. 
Foto 5: Keer je werk. De roze stip laat zien waar je halve vaste komt om de mindering af 
te maken. 
Foto 6: 2 corner to corner blokjes gehaakt langs de zijkant - toer 4 is af.  
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Foto 1: Meerdering en werk naar boven - toer 5 compleet. 
Foto 2: Mindering en werk naar beneden - toer 6 compleet. 
Foto 3: Meerdering en werk naar boven - toer 7 compleet. 
Foto 4: Mindering en werk naar beneden - toer 8 compleet. 
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2. Panelen aan elkaar vast zetten 

Foto 1: er moet nog 1 blokje gehaakt worden, zoals je op de foto kunt zien, en het moet 
vastgezet worden aan het corresponderende blokje. 
Foto 2: Halve vaste in laatste ruimte en 3 lossen zoals je normaal ook zou doen. 
Foto 3: Halve vaste in rechter hoek van corresponderende blokje erboven. 
Foto 4: Ga verder door 3 stokjes in dezelfde lossenruimte te haken zoals je dat normaal 
ook zou doen. 
Foto 5: Halve vaste in linkerhoek van corresponderende blokje erboven (hetzelfde blokje 
als eerder). 
Let op: ik realiseerde me, na het maken van de foto's, dat het mooier is als je de halve 
vaste IN de losse haakt en niet in de lossenruimte zoals op de foto. De roze stip laat zien 
waar je de halve vaste idealiter in maakt. 
Foto 6: laatste corner to corner blokje van deze toer is af en zit aan de omliggende blokjes 
vast. 
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Soms ben je klaar na foto 6 en kun je afhechten. Vaker moet je echter uit deze 
"gevangen" positie "ontsnappen". Dat leg ik nu uit. 

3. "Ontsnappen" uit een "gevangen" 
positie 

 

Foto 1: 3 lossen; Foto 2: Halve vaste in 3-lossenruimte van laatste blokje dat je maakte;  
Foto 3: 3 lossen; Foto 4: 3 stokjes in dezelfde lossenruimte. 

4. Zwevend meerderen 

Ik ben wellicht niet de enige die dit ooit verzonnen heeft, maar ik heb het zelf nog nooit 
eerder gezien. De zwevende meerdering is mijn oplossing voor een "probleem" dat 
ervaren corner to corner haaksters wellicht al gezien hadden: de panelen lopen soms 
langer door dan het paneel eronder. Met andere woorden, je gaat verder met corner to 
corner blokjes maken, terwijl je ze nergens aan vast maakt. 

Dat gaat zo: 
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Foto 1: je bent aan het einde van je paneel gekomen, maar je gaat nog verder met je toer 
Foto 2: 6 lossen 
Foto 3: Halve vaste in laatste stokje dat je gemaakt hebt (daardoor maak je een lus). Ik 
raad je aan om de haaknaald van ACHTEREN naar VOREN te steken bij de halve vaste, 
dat wordt netter. 
Foto 4: 3 lossen 
Foto 5: 3 stokjes in de lus die je net maakte 
Foto 6: Herhaal dit proces tot je in totaal 3 extra blokjes gemaakt hebt. 

 

Heb je de hele uitleg gelezen? Wat fijn! Helemaal onderaan dit bericht staan alle links 
naar social media kanalen, voor als je tóch nog vragen hebt naar aanleiding van dit 
patroon. Ik beantwoord ze graag! 

Felix: Sectie 1: De rechterkant van de 
deken 

In Sectie 1 haken we de hele rechterkant van de deken, van onder naar boven. Je begint 
deze sectie met de linkerzijde van het rechterpaneel van de deken. 
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Paneel 1 - Witte 
vreemde vorm 

Maak een "vreemde vorm", op de foto hierboven 
te zien in het wit. 

1. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse 
vanaf de haaknaald. Je hebt nu één "blokje" 
gemaakt. [1] 
2. 3 lossen, keer, halve vaste in 3-
lossenruimte van eerste blokje. Dit begin van de 
toer heet MINDEREN in dit patroon. 3 lossen, 3 
stokjes in dezelfde lossenruimte [1] 

3. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Dit begin van de toer 
heet MEERDEREN in dit patroon. Klap je werk zo, dat je 3-lossenruimte van het 
blokje van de vorige toer, bij de haaknaald uit komt. Halve vaste in die 3-
lossenruimte. 3 stokjes in dezelfde ruimte. Halve vaste in de volgende 3-
lossenruimte, 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. [2] 

4. MINDEREN (Dus je begint met 3 lossen, halve vaste in 3-lossenruimte van laatste 
blokje). 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte, halve vaste in de volgende 3-
lossenruimte, 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte [2] 

5. MEERDEREN (dus 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald). Je 
haakt nu nog 2 blokjes (dus *halve vaste in 3-lossenuimte, 3 lossen, 3 stokjes in 
dezelfde ruimte, herhaal vanaf * nog een keer). [3] 

6. MINDEREN en haak 2 blokjes naar beneden [3] 
7. MEERDEREN en haak 3 blokjes naar boven [4] 
8. MINDEREN en haak 3 blokjes naar beneden [4] 

Wissel bij de laatste doorhaal van de laatste steek van kleur. Je gaat nu verder met het paarse 

paneel van de foto hierboven. 

Paneel 2 - Paarse paneel 

9. MEERDEREN. Haak blokjes naar boven. Meerder dan 3 keer zwevend, zodat je in totaal 
8 blokjes hebt [8] 
10. MINDEREN: Haak blokjes naar beneden [8] 
11. MEERDEREN. Haak blokjes naar boven [9] 
12. MINDEREN: Haak blokjes naar beneden [9] 
13. MEERDEREN: Haak blokjes naar boven [10] 
14. MINDEREN: Haak blokjes naar beneden [10] 

Hecht af. Leg op zij. Deze twee panelen samen vormen straks de linkeronderkant van de 
rechterkant van de deken. Snap je het nog ;)?  
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Rechterzijde van deze sectie 

1. Je gaat nu een driehoek maken van 6 blokjes hoog bij 6 blokjes breed bij 6 blokjes 

diagonaal. Dit doe je op de volgende manier. 

1. 6 lossen, stokje in 4e 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. [1] 

2. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het eerste blokje 

om, zodat de 3-lossenruimte naast je haaknaald uit komt. Halve vaste in die 3-

lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte [2] 

3. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het werk om, 

zodat je 3-lossenruimte van het vorige blokje naast de haaknaald uit komt. 

Halve vaste in die 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Halve 

vaste in volgende 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte [3] 

4. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het werk om, 

zodat je 3-lossenruimte van het vorige blokje naast de haaknaald uit komt. 

Halve vaste in die 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. 

*Halve vaste in volgende 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde 

ruimte. Herhaal vanaf * nog één keer. [4] 

5. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het werk om, 

zodat je 3-lossenruimte van het vorige blokje naast de haaknaald uit komt. 

Halve vaste in die 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. 

*Halve vaste in volgende 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde 

ruimte. Herhaal vanaf * nog twee keer. [5] 

6. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het werk om, 

zodat je 3-lossenruimte van het vorige blokje naast de haaknaald uit komt. 

Halve vaste in die 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. 

*Halve vaste in volgende 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde 

ruimte. Herhaal vanaf * nog drie keer. Wissel bij de laatste doorhaal van de 

laatste steek van kleur [6] 

2. MEERDEREN en haak blokjes langs de zijkant omhoog voor een totaal van 7 blokjes 

[7] 

3. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden toe [8] 

4. MEERDEREN en haak blokjes omhoog [9] 

5. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden [9] 

LET OP: je hebt nu nog 1 blokje te gaan... 
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Dit is hetzelfde proces als eerder 
beschreven, voor het aan elkaar haken 
van blokjes, als twee panelen nog niet 
aan elkaar zitten.Je pakt het stuk met 
twee panelen dat je net opzij hebt gelegd. 
Je legt de "vreemde vorm" beneden links 
neer.Halve vaste in laatste 3-lossenruimte 
op het paneel waaraan je werkt om te 
beginnen met het laatste blokje. 3 lossen. 
Halve vaste in losse in de 
rechteronderhoek van het linkerpaneel om 
de panelen aan elkaar te maken.3 stokjes 
in lossenruimte op het paneel waaraan je 
werkt.Halve vaste in corresponderende 
hoek van hetzelfde blokje als net op het 
linkerpaneel.Je kunt nu niet verder met 

haken, omdat je "gevangen" zit onderin het paneel. Je kunt "ontsnappen" door 3 lossen te 
haken, gevolgd door een halve vaste in de 3-lossenruimte van het laatst-gehaakte 
blokje.11. Ga verder met het haken van corner to cornet blokjes weer omhoog, voor een 
totaal van 10 blokjes [10] 
12. MEERDEREN. Haak blokjes naar beneden. Bij het elfde blokje van de toer, moet je 
weer vastzetten aan het linkerpaneel. Dat gaat weer met 3 lossen, halve vaste op andere 
paneel, 3 stokjes in lossenruimte van werk-paneel, halve vaste op andere paneel, 
"ontsnappen" door 3 lossen en halve vaste in 3-lossenruimte van laatstgehaakte blokje 
[11] 

Hecht af. 

 

Je hebt nu een begin gemaakt aan de rechte zijde van de rechterkant van de deken. De 
rechterzijde is meteen ook de rand van de deken, dus het is belangrijk dat die niet 
gekarteld is, maar recht. De linkerzijde is wel gekarteld, want daar komt sectie 2 (of 3 als 
je een hele smalle deken maakt) aan vast. De onderkant is ook recht. We gaan nu in de 
V-vorm in het midden, panelen stapelen tot je de gewenste hoogte van de deken hebt 
bereikt. Daarna leg ik uit hoe je de bovenkant recht kunt maken. 

Panelen stapelen in sectie 1 

Panelen aan de linkerkant 

Je stapelt nu steeds blokken in de V-vorm tot je de gewenste hoogte van je deken hebt 
bereikt. In het voorbeeld zijn 20 linkerpanelen en 20 rechterpanelen gemaakt, voordat de 
bovenkant werd afgevlakt. 
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Deze foto laat zien waar het eerste blokje komt. 
Je kunt zien in de foto dat er 9 blokjes zijn als je 
het einde van het paneel eronder bereikt. Daarna 
maak je nog 3 zwevende blokjes, zodat je 12 
blokjes in totaal hebt. Bij het gele en teal paneel 
hierboven kun je dat duidelijk zien. 

 

1. Met de goede kant van de deken naar je toe 
(en dus de rechte zijde aan de rechterkant), hecht 
je (een nieuwe kleur) garen aan in de onderste, 
meest rechtste beschikbare lossenruimte van het 
laatste linkerpaneel dat je maakte. 3 lossen, 3 

stokjes in dezelfde ruimte. Nu haak je nog 8 blokjes langs de zijkant omhoog. Daarna 
maak je 3 zwevende blokjes: *6 lossen, halve vaste van achteren naar voren steek je de 
haaknaald! in het laatst-gemaakte stokje, daarmee creeër je een lus. 3 lossen, 3 stokjes in 
die lus. Herhaal vanaf * nog 2 keer. [12] 
2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het twaalfde blokje vast aan het 
corresponderende blokje van de rechterkant en ontsnap uit de gevangen positie. [12] 
3. Haak blokjes omhoog [12] 
4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het twaalfde blokje vast aan het 
corresponderende blokje van de rechterkant en ontsnap uit de gevangen positie. 
5. Haak blokjes omhoog [12] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het twaalfde blokje vast aan het 
corresponderende blokje van de rechterkant en hecht af. [12] 

Panelen aan de rechterkant 

Het eerste plaatje laat zien waar het eerste corner to corner blokje moet komen van een 
rechterpaneel (de verkeerde kant ligt in die foto naar boven!). In de tweede foto ligt de 
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deken goed en is het paarse/rechter paneel compleet.1. Met de verkeerde kant van de 
deken naar je toe, haak je (een nieuwe kleur) garen aan in de meest rechter beschikbare 
3-lossenruimte aan de onderkant van het laatste rechter paneel dat je gemaakt hebt. 3 
lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak nu weer naar boven (voor een totaal van 8 
blokjes [8] 
2. MEERDEREN en werk blokjes naar beneden toe. Maak het negende blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie. [9] 
3. Haak blokjes naar boven toe [9] 
4. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden toe. Maak het tiende blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linker paneel en ontsnap uit de gevangen positie [10] 
5. Haak blokjes naar boven [10] 
6. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het elfde blokje aan het 
corresponderende blokje van het linker paneel vast en ontsnap uit de gevangen positie 
[11] 

Je stapelt nu steeds een linkerpaneel en een rechterpaneel, totdat je tevreden bent over 
de hoogte van je deken. Ik heb in totaal 20 van deze blokken gemaakt. 

Bovenkant recht maken 

Je bent nu bijna bij het einde gekomen van sectie 1. We gaan de bovenkant van de deken 
nu recht maken. Daarvoor maak je nog 4 panelen. In de foto zie je een donkerblauw 
paneel, dat maak je eerst. Daar rechts van is een hard-roze paneel, dat maak je als 
tweede. Daarna maak je nog het oranje en het lichtroze paneel. Ik leg het stap voor stap 
uit! 

Eerste linkerkant paneel van de rechte 
bovenzijde 

1. Met de goede kant van de deken 
naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) 
garen aan in de onder meest rechter 
beschikbare 3-lossenruimte van het 
laatste linkerpaneel dat je haakte. 3 
lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. 
Haak blokjes naar boven, gevolgd door 
3 zwevende blokjes (voor een totaal 
van 12 blokjes). [12] 
2. MINDEREN en haak blokjes naar 
beneden. Maak het twaalfde blokje 
vast aan het corresponderende blokje 
en ontsnap uit de gevangen positie. 
[12] 

3. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte van de toer ervoor 
[11] Zie je dat je nu een platte bovenkant aan het maken bent? 

4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het elfde blokje aan het 
corresponderende blokje vast en ontsnap uit de gevangen positie [11] 
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5. Haak blokjes naar boven. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte van de toer ervoor 
[10] 

6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het tiende blokje vast aan het 
corresponderende rechterpaneel blokje en hecht af. [10] 

Eerste paneel aan de rechterzijde van de rechte bovenkant 

1. Met de verkeerde kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe) kleur garen 
aan in de rechter, meest onderste, beschikbare 3-lossenruimte in het laatste 
rechterpaneel dat je maakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Maak blokjes 
naar boven toe (voor een totaal van 8 blokjes) [8] 

2. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het negende blokje vast aan het 

corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie. [9] 

3. Haak blokjes terug omhoog. Halve vaste in 3-lossenruimte van laatste blokje [8]. 
Zie je hoe deze op gelijke hoogte is met het linkerpaneel dat je net maakte? Je 
maakt nu de rechterbovenhoek van je hele deken! 

4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het achtste blokje vast aan het 
corresponderende blokje op het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie 
[8] 

5. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte [7] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het zevende blokje vast aan het 

corresponderende blokje op het linkerpaneel en hecht af. [7] 

Laatste paneel aan de linkerkant 

1. Met de goede kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de 3-lossenruimte van het meest rechts onder blokje op het laatste linker 
paneel dat je haakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes omhoog 
(voor een totaal van 6 blokjes). Halve vaste in 3-lossenruimte van laatste blokje 
[6] 

2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het zesde blokje vast aan de 
corresponderende blokje van het rechterpaneel en ontsnap uit de gevangen 
positie. 

3. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in 3-lossenruimte van laatste blokje [5] 
4. MINDEREN en haak blokjes omlaag. Maak het vijfde blokje vast aan het 

corresponderende blokje van het rechterpaneel en ontsnap uit de gevangen 
ruimte. [5] 

5. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in 3-lossenruimte van laatste blokje [4] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het vierde blokje vast aan het 

corresponderende blokje van het rechterpaneel en hecht af. [4] 

Laatste rechterpaneel 

1. Met de verkeerde kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in het beschikbare meest rechter onder blokje van het laatste rechterpaneel 
dat je gemaakt hebt. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes omhoog 
(voor een totaal van 3 blokjes). Halve vaste in 3-lossenruimte van laatste steek. [3] 

2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het derde blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie. 
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3. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte [2] 
4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het tweede blokje vast aan het 

corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie 
[2] 

5. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte [1] 
6. MINDEREN en maak het laatste blokje vast aan het corresponderende blokje van 

het linkerpaneel. Hecht af. [1] 

Werk nu alle draadjes weg. Plaats je voortgang foto's op Facebook of Instagram met 
@SheMakesCrochet en @EenMooiGebaar en #FelixBlanketCAL dan kunnen we 
meegenieten van jullie prachtige dekens! 
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Felix: Sectie 2: Het Midden 

Je hebt nu een aardig idee hoe het patroon werkt. Sectie 2 lijkt in veel stappen op sectie 1, 
maar er zijn kleine verschillen, omdat de rechterzijde niet meer "recht" is. Je maakt nieuwe 
panelen en maakt die vast aan de onderkant van de V-vorm, net zoals we eerder gedaan 
hebben EN je maakt ze dan ook vast aan de rechterzijde, zodat je één groot paneel hebt 
als je klaar bent met deze sectie. 

Begin met het middenpaneel 

Linkerkant 

Dit is precies hetzelfde proces als in sectie 1, maak de 
“vreemde vorm” in het “wit” en daarna een “paars” paneel, 
zoals beschreven op blz 18.  

 

Rechterkant 

Er komt steeds een foto, met de uitleg van de foto ernaast, 
gevolgd door het daadwerkelijke patroon (met 1. 2. etc 
ervoor) 

Foto 1: hecht een nieuwe kleur aan en maak 
6 lossen om te meerderen. 
Foto 2: 4 blokjes gemaakt en nog 1 blokje 
over. 
Foto 3: Nadat je 3 lossen hebt gehaakt om 
het laatste blokje te maken, haak je een 
halve vaste in het corresponderende blokje. 
Foto 4: maak het laatste blokje af door 3 
stokjes in de lossenruimte te doen van het 
paneel waaraan je werkt en dan nog een 
halve vaste in het corresponderende blokje. 
Ontsnap uit deze positie en haak blokjes 
weer naar beneden. 

 

 

1. Hecht een nieuwe kleur aan in het meest linksonderblokje van de vreemde vorm 
van het rechter paneel. MEERDER en haak blokjes omhoog voor een totaal van 5 
blokjes, maak vast aan het correspondereende blokje. Ontsnap uit de positie [5] 

2. Haak blokjes naar beneden [5] 
3. MEERDER en haak blokjes omhoog. Maak vast en ontsnap uit de gevangen positie 

bij het laatste (zesde) blokje [6] 
4. Haak blokjes naar beneden [6] 
5. MEERDER en haak blokjes omhoog. Maak vast en ontsnap uit de gevangen positie 

bij het laatste (zevende) blokje [7] 
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6. Haak blokjes naar beneden. Wissel van kleur bij de laatste omslag van het laatste 
stokje [7] 

Foto 1: MEERDER met de nieuwe kleur 
Foto 2: haak blokjes omhoog en maak ze vast 
aan het corresponderende blokje van het 
laatst gemaakt paneel. LET OP: in dit paneel, 
als je het einde van het gele paneel bereikt 
hebt, haak je nog 3 steken op het groene 
paneel. 
Foto 3: op de vierde toer, maak je het blokje 
vast aan het corresponderende blokje van het 
laatstgemaakte linkerpaneel. Dit heb je in 
sectie 1 ook gedaan. 
Foto 4: de panelen zitten aan elkaar vast. Je 
moet nu weer ontsnappen uit de gevangen 
positie en werkt door met blokjes haken op en 

neer. Vergeet het laatste blokje van elke toer niet vast te zetten.  

Pak nu het andere stuk dat je net gemaakt hebt en leg het zo neer dat de vreemde vorm 
links onder ligt. 

Halve vaste in laatste 3-lossenruimte om te beginnen aan je laatste blokje van deze toer. 
3 lossen, halve vaste in meest rechtsonder 3-lossenruimte van het tweede paneel om 
deze aan elkaar vast te maken. 

3 stokjes in de 3-lossenruimte van het paneel waaraan je werkt, zoals normaal. Halve 
vaste in hetzelfde blokje van het andere paneel. [12] 

3 lossen, keer, halve vaste in 3-lossenruimte van het laatste blokje dat je maakt om weer 
uit de gevangen positie te ontsnappen. 

5. Ga verder met blokjes maken omhoog langs de zijkant. Zet vast en ontsnap uit de 
gevangen positie bij het laatste (12e) blokje [12] 
6. Haak blokjes naar beneden. Maak vast en ontsnap uit de gevangen positie bij het 
laatste (12e) blokje [12]. Hecht af. 

 

Nu heb je de start voor het middenpaneel gemaakt. Je gaat 
weer links en rechts panelen toevoegen, zoals je in sectie 1 
ook gedaan hebt. Het enige verschil is dat je de 
rechterpanelen ook vast zet aan de kartel rand van sectie 1, 
zodat je één groot solide deken krijgt. 
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Het stapelen van panelen in het 
middenstuk 

Panelen aan de linkerzijde van het middenpaneel 

Let op: Dit is precies hetzelfde als je in Sectie 1 steeds gedaan hebt.  
1. Met de goede kant van de deken naar je toe, haak je (een nieuwe kleur) garen aan 

in de meest rechtsonder beschikbare 3-lossenruimte van het laatste linkerpaneel 
dat je maakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes omhoog, 
gevolgd door 3 zwevende meerderingen (voor een totaal van 12 blokjes). [12] 

2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het 12e blokje vast aan het 
corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie. [12] 

3. Haak blokjes terug omhoog [12] 
4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het 12e blokje vast aan het 

corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie. 
5. Haak blokjes terug omhoog [12] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het 12e blokje vast aan het 

corresponderende blokje en hecht af. [12] 

Panelen aan de rechterzijde 

Foto 1: Begin met de rechterpanelen aan de verkeerde kant van de deken. Haak 12 
blokjes op en neer, zet beide kanten vast aan reeds bestaande panelen. Foto 2: het 
eerste, rode rechterpaneel compleet is, je bekijkt de deken weer van de goede kant.  
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1. Met de verkeerde kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de onderste, meest rechter beschikbare 3-lossenruimte van het laatste 
rechterpaneel dat je maakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde lossenruimte. Haak 
blokjes omhoog. Zet het 12e blokje vast aan het corresponderende blokje van het 
rechterzijde paneel en ontsnap uit de gevangen positie [12] 

2. Haak blokjes terug naar beneden. Haak het 12e blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie 
[12] 

3. Haak blokjes omhoog. Maak het 12e blokje vast aan het corresponderende blokje 
van het rechterpaneel en ontsnap uit de gevangen positie. [12] 

4. Haak blokjes terug naar beneden. Haak het 12e blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie 
[12] 

5. Haak blokjes omhoog. Maak het 12e blokje vast aan het corresponderende blokje 
van het rechterpaneel en ontsnap uit de gevangen positie. [12] 

6. Haak blokjes terug naar beneden. Haak het 12e blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linkerpaneel en ontsnap uit de gevangen positie 
[12] 

7. Haak blokjes terug naar beneden. Haak het 12e blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het linkerpaneel en hecht af. [12] 

 
Je herhaalt dit proces - je stapelt steeds eerst een linkerblok en dan een rechterblok tot je 
deken zo hoog is als sectie 1. 

 

Rechtmaken van de bovenkant 

Het laatste wat je voor deze sectie moet doen is het rechtmaken van de bovenkant. Dat 
gaat hetzelfde als het rechtmaken van de bovenkant van sectie 1. Je begint dit proces 
met een paneel aan de linkerkant.  

 
Je kunt dit proces herhalen, zo vaak als je wilt, om het middenpaneel zo groot te maken 
als je wilt. Ik heb 2 keer sectie 2 gehaakt, naast elkaar, voor ik aan sectie 3 begon. 

Werk nu al je draadjes weg!  
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Felix: Sectie 3 

We zijn bijna klaar met onze dekens en ik hoop dat 
jullie net zo genoten hebben van het maken als ik 
van het ontwerpen! De laatste sectie gaat 
behoorlijk snel, omdat de linkerpanelen korter zijn. 
Als je nog niet begonnen bent aan het wegwerken 
van je draadjes, kan ik je dat aanraden, zodat je 
straks écht vollop van je deken kunt gaan genieten! 

 
We gaan de linkerkant van de deken maken! 

Dit zou allemaal heel bekend moeten voelen. We 
beginnen met een paneel, maken dat vast aan de 
deken en stapelen er dan panelen bovenop. De 
panelen aan de rechterkant gaan op dezelfde 
manier als in sectie 2 en de linkerkant heeft een 
rechte rand, net als sectie 1. 

De linkerkant 

Toer 1-4: 

Je gaat nu eerst een driehoek maken van 4 blokjes 
hoog bij 4 blokjes breed bij 4 blokjes diagonaal. Dit 
doe je op de volgende manier. 

 

 

 

 

1. 6 lossen, stokje in 4e 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. [1] 
2. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het eerste blokje 

om, zodat de 3-lossenruimte naast je haaknaald uit komt. Halve vaste in die 3-
lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte [2] 

3. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het werk om, zodat 
je 3-lossenruimte van het vorige blokje naast de haaknaald uit komt. Halve vaste 
in die 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Halve vaste in 
volgende 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte [3] 

4. 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 6e losse vanaf de haaknaald. Klap het werk om, zodat 
je 3-lossenruimte van het vorige blokje naast de haaknaald uit komt. Halve vaste 
in die 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. *Halve vaste in 
volgende 3-lossenruimte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Herhaal vanaf * 
nog één keer. [4] 
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Wissel van kleur bij de laatste doorhaal van de laatste steek. 

Toer 5-10: 

Ga met de nieuwe kleur door en haak nog 6 toeren corner to corner, met meerdering bij 
elke nieuwe toer. Je uiteindelijke paneel (met beide kleuren) is 10 blokjes horizontaal, 10 
blokjes vertikaal en 10 blokjes diagonaal. 

Hecht af en leg dit paneel even opzij. Het is de linkerhoek van de deken. 

Rechterkant 

Let op: Dit proces is hetzelfde als in sectie 2. 

Foto 1: hecht een nieuwe kleur 
aan, 6 lossen, stokje in 4e, 5e en 
6e losse vanaf de haaknaald. 
Foto 2: 4 blokjes gehaakt en nog 
eentje over. 
Foto 3: Nadat je 3 lossen gemaakt 
hebt om het laatste blokje te 
haken, haak je een halve vaste in 
het corresponderende blok van 
het vorige paneel om de steken op 
elkaar aan te laten sluiten. 
Foto 4: maak het laatste blokje af 
door 3 stokjes te haken en een 
halve vaste in het 
corresponderende blokje van het 
vorige paneel. Ontsnap uit de 
gevangen positie en ga verder 
met het haken van blokjes naar 
beneden. 

1. Hecht een nieuwe kleur aan in het meest linksonderblokje van de vreemde vorm 
van het rechter paneel. MEERDER en haak blokjes omhoog voor een totaal van 5 
blokjes, maak vast aan het correspondereende blokje. Ontsnap uit de positie [5] 

2. Haak blokjes naar beneden [5] 
3. MEERDER en haak blokjes omhoog. Maak vast en ontsnap uit de gevangen positie 

bij het laatste (zesde) blokje [6] 
4. Haak blokjes naar beneden [6] 
5. MEERDER en haak blokjes omhoog. Maak vast en ontsnap uit de gevangen positie 

bij het laatste (zevende) blokje [7] 
6. Haak blokjes naar beneden. Wissel van kleur bij de laatste omslag van het laatste 

stokje [7] 
7. MEERDER met de nieuwe kleur en haak blokjes naar boven, maak het elfde blokje 

vast aan de corresponderende steek en ontsnap uit de gevangen positie. 
8. Haak blokjes naar beneden [11] 
9. MEERDER en haak blokjes naar boven. Maak het 12e blokje vast aan het 

corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie. 
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10. Haak 11 blokjes naar beneden. Let op: je hebt nog één blokje dat gehaakt moet 
worden "over".  

Leg de linker driehoek bij de rest 
van je deken en gebruik hetzelfde 
proces als je bij sectie 1 en 2 deed. 
Je legt de driehoek zo neer dat de 
randen aan de onderkant van de 
deken recht uitkomen. 

Halve vaste in laatste 3-
lossenruimte om het laatste blokje 
te maken. 3 lossen, halve vaste in 
onder rechter blokje van de 
driehoek om ze aan elkaar vast te 
maken. 3 stokjes in 3-lossenruimte 
van paneel waar je aan werkt. 
Halve vaste in hetzelfde blokje van 
de linkeronderdriehoek. 
3 lossen, halve vaste in 3-
lossenruimte van het laatst-

gehaakte blokje, keer om en ontsnap zo uit de gevangen positie. [12] 

11. Ga verder met het maken van blokjes omhoog. Maak het twaalfde blokje vast aan het 
corresponderende blokje van het andere paneel en ontsnap uit de gevangen positie [12] 
12. Haak blokjes naar beneden. Maak het laatste 12e blokje vast aan het 
corresponderende blokje [12] 
Hecht af.  

Je hebt nu een goede start gemaakt aan 
de linkerrand van de deken. Je stapelt 
weer blokken, eerst links, dan rechts, 
zoals je ook steeds deel in sectie 1 en 2. 
Je zorgt ervoor dat je een rechte rand 
krijgt langs alle linker panelen. 
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Stapelen van panelen voor de 
linkerrand van de Felix deken 

Het proces van panelen stapelen voor de linkerrand is eigenlijk weer hetzelfde als voor de 
rest van de deken, al moet je er op letten dat de linkerkant recht wordt. 

Linkerkant panelen 

1. Met de goede kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de onder meest rechter beschikabre steek van het laatste linkerpaneel dat 
je haakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes omhoog voor een 
totaal van 9 blokjes [9] 

2. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden toe. Maak het laatste (tiende) blokje 
vast aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie.  [10] 

3. Haak blokjes omhoog [10] 
4. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (elfde) blokje vast 

aan de rechterkant en ontsnap uit de gevangen positie [11] 
5. Haak blokjes omhoog [11] 
6. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (twaalfde) blokje 

vast en hecht af. [12] 

Rechter panelen 

1. Met de verkeerde kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de beschikbare rechts onder blokje van het laatste rechterpaneel dat je 
haakt. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes omhoog. Maak het 
laatste (12e) blokje vast aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de 
gevangen positie [12] 

2. Haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (12e) blokje vast aan het 
corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie. 

3. Haak blokjes omhoog. Maak het laatste (12e) blokje vast aan het 
corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [12] 

4. Haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (12e) blokje vast aan het 
corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie. 

5. Haak blokjes omhoog. Maak het laatste (12e) blokje vast aan het 
corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [12] 

6. Haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (12e) blokje vast aan het 
corresponderende blokje en hecht af. [12] 

 
Je herhaalt dit proces tot je bij de bovenkant bent: je stapelt steeds een linkerblok en dan 
een rechterblok, tot je even hoog bent als sectie 1 en 2. 
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Bovenkant recht maken 

Het laatste wat je doet (voor het draadjes wegwerken en de rand maken), is de 
bovenkant recht maken. Dit gaat op eenzelfde manier als bij sectie 1 en 2, met wat kleine 
aanpassingen omdat de linkerrand natuurlijk recht moet worden. 

Eerste linkerpaneel 

1. Met de goede kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de beschikbare meest rechts onder 3-lossenruimte van het laatste 
linkerpaneel dat je haakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Ga door met 
blokjes omhoog haken, voor een totaal van 9 blokjes [9] 

2. MEERDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (tiende) blokje vast 
aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie. [10] 

3. Haak blokjes naar boven [10] 
4. MEERDER en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (elfde) blokje vast aan 

het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [11] 
5. Haak blokjes naar boven. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte van vorige toer 

[10] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (tiende) blokje vast en 

hecht af. [10] 

Eerste rechterpaneel 

1. Met de verkeerde kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de meest rechter 3-lossenruimte van het onderste blokje van het laatste 
rechterpaneel dat je maakt. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Maak blokjes 
omhoog voor een totaal van 9 blokjes. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte van 
laatste blokje van de vorige toer [9] 

2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Haak het laatste (negende) blokje vast 
aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [9] 

3. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste blokje van de vorige toer [8] 
4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Haak het laatste (achtste) blokje vast 

aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [8] 
5. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste blokje van de vorige toer [7] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Haak het laatste (zevende) blokje vast 

aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [7] 

Laatste linkerpaneel 

1. Met de goede kant van de deken naar je toe, hecht je (een nieuwe kleur) garen 
aan in de onderste, meest rechtse, beschikbare steek van het laatste linkerpaneel 
dat je haakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes omhoog en 
halve vaste in laatste 3-lossenruimte [6] 

2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (zesde) blokje vast en 
ontsnap uit de gevangen positie [6] 

3. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte van de vorige toer [5] 
4. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (vijfde) blokje vast en 

ontsnap uit de gevangen positie [5] 
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5. Haak blokjes terug omhoog. Halve vaste in laatste steek van de toer [4] 
6. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (vierde) blokje vast 

aan het corresponderende blokje en hecht af. [4] 

Laatste rechterpaneel 

1. Met de verkeerde kant naar je toe, hecht je een nieuwe kleur garen aan in de 
beschikbare rechter meest onderste 3-lossenruimte van het laatste rechterpaneel 
dat je maakte. 3 lossen, 3 stokjes in dezelfde ruimte. Haak blokjes (voor een totaal 
van 3 blokjes) omhoog. Halve vaste in laatste steek [3] 

2. MINDEREN en haak blokjes naar beneden. Maak het laatste (derde) blokje vast 
aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [3] 

3. Haak 2 blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte [2] 
4. MINDEREN en haak 2 blokjes naar beneden. Maak het laatste (tweede) blokje vast 

aan het corresponderende blokje en ontsnap uit de gevangen positie [2] 
5. Haak blokjes omhoog. Halve vaste in laatste 3-lossenruimte [1] 
6. MINDEREN en maak het allerlaatste blokje vast aan het corresponderende blokje. 

Hecht af. [1] 

Rand 

 

Ik heb bizar lang getwijfeld over het toevoegen 
van een rand en, ondanks dat de deken er ook 
geweldig uit ziet zonder, ben ik toch blij dat ik 
er één gemaakt heb, want het ziet er geweldig 
uit! 

Ik heb de rand simpel gehouden en als je 
precies hetzelfde wilt doen als ik, dan kan dat! 

Let op: afhankelijk van jouw 
persoonlijke spanning kan het nodig zijn 
om 2 lossen in plaats van 3 lossen te 
haken. Ik wilde dat mijn deken mooi plat 
was. Daarom wilde ik niet teveel "bulk" 
toevoegen in de hoeken. Ik heb daarom 
2 lossen gemaakt meteen voor en na 
een 3 vasten hoek. De rest van de 
deken heb ik steeds 3 lossen gebruikt. 
Dit is optioneel, afhankelijk van hoe 
strak je haakt. 
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1. Hecht een nieuwe draad garen aan ergens langs de randen, tussen twee blokjes. 
1 losse (telt niet als steek). Vaste in dezelfde ruimte. 3 lossen, vaste in volgende 
"ruimte" tussen blokjes. Herhaal dit proces van (3 lossen, vaste tussen blokjes) tot 
je bij de hoek komt. 3 vasten in de hoek. Ga dan weer verder met (3 lossen, vaste 
tussen blokjes) tot je bij de volgende hoek aan komt. Herhaal dit tot je helemaal 
rond bent. Halve vaste in eerste vaste. 

1. 1 losse, vaste in dezelfde steek. 2 vasten in elke 3-lossenruimte en 1 vaste in elke 
vaste rondom. In de middelste hoeksteek haak je 3 vasten. Herhaal rondom, halve 
vaste in eerste vaste om toer te sluiten. 

 
Werk je draadjes weg en deel (weer) een foto van je project op social media! 
www.facebook.com/eenmooigebaar 
www.instagram.com/eenmooigebaar 
www.facebook.com/shemakescrochet 
www.instagram.com/shemakescrochet 
#FelixBlanketCAL #eenmooigebaar 

http://www.facebook.com/eenmooigebaar
http://www.instagram.com/eenmooigebaar
http://www.facebook.com/shemakescrochet
http://www.instagram.com/shemakescrochet

