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Kleurenpalet 
Ik hoop echt dat jullie de kleuren voor de Harbour deken net zo tof vinden als ik. Ik 
ben er namelijk dol op! 

 

Zoals gebruikelijk voor mijn dekens heb ik 15 tinten Stylecraft Special DK gekozen 
voor de Harbour deken. 

Van links naar rechts: 

♥ Lipstick ♥  Tomato ♥  Spice ♥  Clementine ♥  Dandelion ♥ 

♥ Apple ♥ Aspen ♥ Spearmint ♥ Cloud Blue ♥ Turquoise ♥ 

♥ Aster ♥ Cornish Blue ♥  Storm Blue ♥ Denim ♥ Lapis ♥ 
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Naast de random kleurenmix op de 
foto’s, is er ook een colourwash 
Harbour optie, waarbij de kleuren op 
een bepaalde manier geordend zijn. 
Ik heb er de afgelopen jaren erg van 
genoten om meerdere variaties van 
mijn dekens te ontwerpen en het is 
altijd leuk om te zien hoe mensen 
keuzes maken uit de vele opties. Ik zal 
een sneak peek delen van de beide 
versies als we iets dichterbij de start 
van de CAL komen. 

 

Het is moeilijk om aan een kustdeken te denken zonder aan golven te denken, dus 
ik ben lekker begonnen met deze gaatjes golf steek voor mijn deken. Het is een 
erg simpel maar erg effectief golfjes ontwerp en het is SUPER MAKKELIJK om te 
haken. Perfect voor nieuwe haaksters of voor hen die al eens eerder vastgelopen 
zijn op een golf steek. Ik beloof je dat deze steek super eenvoudig is en ik kan niet 
wachten om het patron met jullie te delen in Januari, ik weet zeker dat jullie er dol 
op zullen zijn. 

♥ De Harbour deken is ongeveer 120 bij 175 centimeter. Je hebt twee pakketten 
nodig als je een grotere deken wilt maken. Ik geef begin instructies voor diegene 
die andere afmetingen willen. 

 

Patroonherhalingen en lossenkettingen 
De Harbour deken moet altijd starten met een veelvoud van 7 lossen, plus 3 
lossen extra. 

Hier is een lijstje van lossenkettingsuggesties voor verschillende maten:  

Proeflapje (18 centimeter breed): 31 lossen; babydeken (70 centimeter): 122 
lossen; Kniedeken (90 centimeter): 150 lossen; Eenpersoonsbed (120 centimeter): 
206 lossen; Tweepersoonsbed* (180 centimeter): 304 lossen *je hebt twee 
garenpakketten nodig; King size bed* (210 centimeter): 353 *je hebt twee 
garenpakketten nodig. 
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Gaatjes Golf haakpatroon 
Dit haakpatroon gebruikt het stokje, 
met kleine gaatjes in de “vallei” van de 
golf, die netjes boven elkaar uitkomen. 
Het is een hele visuele steek – de 
gaatjes zorgen ervoor dat de 
patroonherhalingen kloppen en netjes 
boven elkaar uitkomen. Elke golfstreep 
haak je in twee toeren. Ik gebruik de 
volgende steken 

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

Stokje: Sla de draad om, steek de haaknaald in de aangegeven steek, 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. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal 
door beide lusjes heen. 

 

Zoals gezegd, raad ik je aan om 31 lossen te haken en dan 4 toeren van het 
patroon te haken, om jezelf bekend te maken met het patroon en om jezelf er van 
te verzekeren dat je snapt hoe de toeren beginnen en eindigen. De breedte van je 
proeflapje moet ongeveer 18 centimeter zijn.  

 

Om te beginnen: gebruik Lapis garen (gemixte strepen en colourwash) 

31 lossen voor het proeflapje of 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
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206 lossen voor de deken 

Let op: Je kunt een haaknaaldmaat een halve maat groter nemen voor je 
lossenketting, en dan weer terugwisselen naar je gekozen haaknaald voor de 
eerste haaktoer. Dan is de kans kleiner dat de onderkant van je deken gaat trekken 
door de strakte van je lossen. Tel voorzichtig, plaats regelmatig een 
steekmarkeerder (bijv. elke 25 steken) als dat nodig is. 

 

Toer 1 : De eerste steek haak je in de vierde losse vanaf de 
haaknaald, zoals aangewezen door mijn stopnaald in de 
foto hierboven.  

 

Haak 1 stokje in de vierde losse vanaf de haaknaald, stokje 
in de volgende losse, stokje in de volgende losse. 

Losse overslaan (die vormt het gaatje en maakt de “vallei”) 

Let op: ik heb het in dit patroon steeds over “vallei” en 
“berg”om je te helpen visualiseren hoe het patroon 
uitkomt. De valei vorm je door steken over te slaan en het 
gaatje te maken, de berg vorm je door extra steken toe te 
voegen. Ik hoop dat het zo duidelijk is! 

 

Haak 1 stokje in de volgende losse, 1 stokje in de volgende 
losse.  

 

Haak 2 stokjes in de volgende losse; 2 stokjes in de 
volgende losse; (deze 4 steken vormen de “berg”) 

Stokje in volgende losse; stokje in volgende losse; (zie 
boven) 

Je hebt nu je eerste golf gemaakt – 8 steken in totaal 

Losse overslaan om de “vallei” en het gaatje te vormen.  

 

Stokje in volgende losse; stokje in volgende losse; 

2 stokjes in volgende losse; 2 stokjes in volgende losse (de “berg”); 
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stokje in volgende losse; stokje in volgende losse; 

nu is je tweede golf compleet, zoals boven te zien! 

 

Volgende losse overslaan om de “valei” en het gaatje te 
vormen; 

stokje in volgende losse; stokje in volgende losse; 

2 stokjes in volgende losse; 2 stokjes in volgende losse (de 
“berg”); 

stokje in volgende losse; stokje in volgende losse; 

nu is je derde golf af, zoals te zien op de foto hierboven – ik 
hoop dat je een idee krijgt voor het ritme ervan, en voor hoe de golfjes gemaakt 
worden.  

De rode tekst vormt de patroonherhaling. 

 

Als je je proeflapje haakt van 31 lossen, heb je nu nog 4 
steken over, zoals op de foto hierboven. 

Als je de lange 206 lossenketting aan het haken bent, blijf je 
het rode stukje herhalen, tot je nog 4 steken over hebt.  

 

Volgende steek overslaan; stokje in volgende steek; stokje 
in volgende steek; 2 stokjes in laatste steek.  

Hecht niet af – keer je werk. Als je het 31 steken proeflapje 
haakt, kun je nu 4 gaatjes tellen.  

Als je het langere 206 lossen project maakt al, zou je 29 
gaatjes moeten kunnen tellen.  

 

Toer 2: 3 lossen (telt als stokje); stokje in dezelfde steek 
(dat is de basis van de 3 lossen, te zien door de stopnaald in 
de foto hierboven).  

 

Stokje in de volgende 2 steken; 
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Volgende 2 steken overslaan om een gaatje te vormen.  

 

Stokje in volgende steek (zoals foto hierboven, sorry dat die 
wat wazig is!); 

Let op: probeer je spanning gelijk te houden als je die 
eerste steek na de twee overgeslagen steken haakt. Maak je 
geen zorgen als het gaatje wat groter lijkt als je de eerste 
steek hebt gemaakt, dat komt weer goed als de volgende 
toer erboven op komt.  

 

Stokje in volgende steek; 

2 stokjes in volgende steek; 2 stokjes in volgende steek (de 
“berg”) 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 

dat is je eerste golfje, zoals in de foto hierboven.  

 

Sla de volgende 2 steken over om de vallei (het gaatje) te 
vormen; 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 

2 stokjes in volgende steek; 2 stokjes in volgende steek (de 
berg); 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 

dat is je tweede golfje 

De rode tekst is de patroonherhaling. 

 

Herhaal het rode patroon tot er nog 5 steken over zijn.  

 

Sla de volgende 2 steken over om het laatste gaatje te 
vormen; 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 
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de laatste 2 stokjes haak je in de bovenkant van de derde 
beginlosse van de start van de vorige toer, zoals te zien 
door mijn stopnaald in bovenstaande foto. 

 

Je hebt je eerste golfstreep nu gemaakt. Dus hecht af en 
keer je werk. We praten straks over het wegwerken van je 
draadjes, als de tweede streep af is.  

Vanaf nu eindigt elke toer op precies dezelfde manier – je 
hebt altijd 5 steken over aan het einde, zodat je er 2 kunt 
overslaan en dan (stokje, stokje, 2 stokjes) kunt haken tot 
het einde. Als je meer of minder dan 5 steken hebt aan het 
einde, dan heb je ergens verkeerd geteld en moet je kijken 
waar het fout is gegaan. Hopelijk zorgen de gaatjes dat dit 
uberhaupt niet gebeurt – raak eraan gewend om elke 8 
steken even te checken of je gaatjes mooi boven elkaar 
uitkomen.  

Oké, tijd voor de volgende kleur.  

 

Toer 3: gebruik Turqoise (gemixte strepen) of Lipstick 
(colourwash) 

Steek je haaknaald in de eerste steek en haal een lusje van de nieuwe kleur op. 

 

3 lossen (telt als stokje); haak 1 stokje in dezelfde steek als waar de 3 lossen 
uitkomen.  

Stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 

2 steken overslaan; 

Let op: je kunt nu gemakkelijk zien hoe de gaatjes boven 
elkaar vallen. Dit helpt je om goed te blijven gaan en maakt 
het een heel eenvoudig visueel patroon.  

 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 2 stokjes 
in volgende steek; 2 stokjes in volgende steek (de berg). 
stokje in volgende steek, stokje in volgende steek; 
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Sla de volgende 2 steken over om de vallei (het gaatje) te 
vormen; 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 

2 stokjes in volgende steek; 2 stokjes in volgende steek (de 
berg); 

stokje in volgende steek; stokjes in volgende steek; 

herhaal de rode tekst tot je nog 5 steken over hebt. 

 

Sla 2 steken over om het laatste gaatje te vormen; 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 2 stokjes 
in bovenkant van derde beginlosse van vorige toer. 

Keer je werk. 

 

Toer 4: 3 lossen (telt als stokje); stokje in basis van drie 
beginlossen. 

Stokje in volgende steek; stokje in volgende steek. 

 

Sla de volgende 2 steken over om de vallei (het gaatje) te 
maken; 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 2 stokjes 
in volgende steek, 2 stokjes in volgende steek (de berg); 

stokje in volgende steek; stokje in volgende steek; 

Herhaal het rode gedeelte tot je nog 5 steken over hebt 

Sla volgende 2 stkeen over om laatste gaatje te maken; 

Stokje in volgende steek; stokje in voglende steek; 2 stokjes in derde beginlosse 
van vorige toer. Hecht af. 

En dat was het!!!! Is het niet heerlijk eenvoudig? Vond je het fijn hoe makkelijk het 
is om het patroon te volgen, door de gaatjes te gebruiken en daardoor te zien dat 
de golfjes steeds klopte?  
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Toer 3 en 4 zijn de patroonherhaling, dus als je steeds die twee toeren herhaalt, 
en steeds om de twee toeren van kleurwisselt, ben je er! 

Nu gaan we het proeflapje opmeten en praten over het 
wegwerken van de draadjes.  

 

Je proeflapje is nu ongeveer 18 centimeter breed. Maak je 
geen zorgen als het er iets boven of onder zit, maar als er 
echt een groot verschil is, moet je je haaknaaldmaat 
aanpassen.  

Als je proeflapje veel groter is geworden en losjes aanvoelt, wissel je naar een 
kleinere haaknaaldmaat 

Als je proeflapje veel kleiner is geworden en stug aanvoelt, wissel je naar een 
grotere haaknaaldmaat.  

Draadjes wegwerken 
Ik dacht dat het handig zou zijn om je wat tips te geven over 
het wegwerken van draadjes. Ik doe ze terwijl ik bezig ben 
en dat is echt de beste manier (vertrouw maar op mij, ik 
weet dat ik gelijk heb!) 

 

Ten eerste stop je het uiteindje van de eerste streep (Lapis 
kleur) door je stopnaald. Steek de stopnaald onder de 
steken door, zorg ervoor dat het netjes blijft onder het 
gaatje door.  

 

Nu steek je de naald terug in de andere richting, zodat het 
draadje er langs de rand uit piept. Trek het niet te hard aan.  

 

Dan doe je het andere draadje (turqoise of Lipstick) door de 
stopnaald. Steek de stopnaald door het midden van de stam 
van de laatste steek omhoog, je wilt in het midden van de 
streep uitkomen.  

 

Steek je naald onder de steken in het midden van de streep 
de ene kant op, zorg dat je het oogje niet dichttrekt.  
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Steek de naald nu in de andere richting zodat het langs de rand er weer uitkomt. 
Zorg dat het gaatje weer niet dicht getrokken wordt.  

 

Je kunt de uiteindjes nu dicht op het werk afknippen. Maak je geen zorgen als de 
rand niet perfect recht is – de rand zorgt ervoor dat dat probleem wordt opgelost.  

Dat is alles wat je hoeft te weten over de uiteindjes moet weten nu.  

 
 
 

 

 

 

 

Als je het Harbour garenpakket kiest, kun je kiezen tussen twee versies van deze 
deken: ze gebruiken beiden precies dezelfde kleuren, maar zijn op een andere 
manier samengesteld.  
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De Gemixte Strepen variant ie een random mix van alle kleuren door de deken 
heen. 

De Colourwash variant is een kleurenvolgorde waar heel goed overnagedacht is. 
Het blauwe wordt van onder naar boven van donker naar licht, met tussendoor 
fellere andere kleuren. 

Let op: Colourwash is niet geschikt voor kleinere deken, omdat er een VAST 

aantal strepen is om het effect te krijgen (84). 

Je kunt de kleureninformatie voor elk van deze dekens vinden door op de links 
hieronder te klikken.  
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Hier is de kleurenvolgorde voor de 
GEMIXTE STREPEN Harbour deken. 

1. Lapis (lossenketting 
en toer 1 & 2) 
2. Turquoise 
3. Lipstick  
4. Clementine  
5. Cornish Blue  
6. Dandelion  
7. Spearmint  
OPTIONELE EXTRA 
STREEP - Lapis (voor 
tweepersoons en king 
size bedden, dan heb 
je 2 pakketten nodig! 
Dit geldt voor alle 
optionele strepen)  
8. Storm Blue  
9. Apple  
10. Tomato  
OPTIONELE EXTRA 
STREEP - Turqoise  
11. Aster  
12. Cloud Blue  
13. Spice  
14. Denim  
15. Aspen  
16. Turquoise 
OPTIONELE STREEP: – 
Clementine (voor 
tweepersoonsdekens) 
OPTIONELE STREEP: – 
Cornish Blue (voor 
tweepersoonsdekens) 
OPTIONELE STREEP: – 
Dandelion (voor 
tweepersoonsdekens) 

17. Lipstick 
18. Lapis 
19. Cloud Blue 
20. Storm Blue 
21. Apple 
22. Clementine 
23. Aspen  
24. Aster  
25. Tomato  
26. Denim 
27. Spice  
28. Dandelion 
29. Spearmint 
30. Cornish Blue 
31. Lipstick 

OPTIONELE STREEP – 

Dandelion  

OPTIONELE STREEP – 

Spearmint  

32. Storm Blue 

33. Lapis 

34. Apple 

35. Cornish Blue 

36. Cloud Blue 

37. Dandelion 

38. Spearmint 

39. Clementine 

40. Tomato 

41. Aspen 

42. Denim 

43. Spice 

44. Aster 

45. Turquoise 

46. Lipstick 

OPTIONELE STREEP – 

Storm Blue  

OPTIONELE STREEP – 

Apple  

47. Aspen 

48. Lapis 

49. Cloud Blue 

50. Storm Blue 

51. Clementine 

52. Spearmint 

53. Denim 

54. Turquoise 

55. Apple 

56. Dandelion 

57. Tomato 

58. Aster  

59. Spice 

60. Cornish Blue 

76. Lapis 

OPTIONELE STREEP– 

Cloud Blue  

77. Apple 

78. Lipstick 

79. Clementine 

80. Aspen 

81. Aster 

82. Spice 

83. Spearmint 

84. Turquoise 
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Dit is de kleurenvolgorde voor de 
Colourwash variant. 
 
1. Lapis (lossenketting en toer 1 & 2) 
2. Lipstick (toer 3 & 4) 
3. Lapis (toer 5 & 6) 
4. Lipstick (toer 7 & 8) 
5. Lapis (toer 9 & 10) 
6. Lipstick (toer 11 & 12) 
7. Lipstick (toer 13 & 14) 
8. Denim (toer 15 & 16) 
9. Lipstick (rows 17 & 18) 
10. Denim (toer 19 & 20) 
11. Lipstick (toer 21 & 22) 
12. Denim (toer 23 & 24) 
13. Denim (toer 25 & 26) 
14. Tomato (toer 27 & 28) 
15. Denim (toer 29 & 30) 
16. Tomato 
17. Denim 
18. Tomato 
19. Tomato 
20. Aster 
21. Tomato 
22. Aster 
23. Tomato  
24. Aster  
25. Aster  
26. Spice 
27. Aster  
28. Spice 
29. Aster 
30. Spice (hint – hecht niet af, er komt 
nog een streep Spice aan!) 
31. Spice 

32. Storm Blue 

33. Spice 

34. Storm Blue 

35. Spice 

36. Storm Blue 

37. Storm Blue 

38.  Clementine 

39.  Storm Blue 

40.  Clementine 

41. Storm Blue 

42.  Clementine 

43. Clementine 

44. Cornish Blue 

45. Clementine 

46. Cornish Blue 

47. Clementine 

48. Cornish Blue 

49. Cornish Blue 

50. Dandelion (daar is de zon!) 

51. Cornish Blue 

52. Dandelion 

53. Cornish Blue 

54. Dandelion 

55. Dandelion 

56. Turquoise 

57. Dandelion 

58. Turquoise 

59. Dandelion 

60. Turquoise (hint – hecht niet af, er 

komt nog een streep van Turqoise)  

76. Aspen 

77. Cloud Blue 

78. Aspen 

79. Aspen 

80. Spearmint 

81. Aspen 

82. Spearmint 

83. Aspen 

84. Spearmint 

 


