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Lucy van Attic24 maakt prachtige dekens en decoraties! Ze is een kunstenaar met 
kleur en ik ben verliefd op al haar projecten. Ik heb toestemming om haar 
projecten naar het Nederlands vertalen en dat doe ik dan ook graag. Via een 
verzoek werd ik gewezen op deze deken, dus vandaar nu deze schitterende 
deken voor jullie, in het Nederlands.  

 

Ik heb bizar dure cashmere/merino ripple dekens gemaakt en ik heb blije-ei 
goedkope acryl ripple dekens gemaakt en ze zijn altijd mooi geworden. Die van 
cashmere zijn heerlijke winterse knuffeldekens (ze zijn extreem zacht en warm) en 
de acryl dekens kunnen juist weer lekker makkelijk mee kamperen, picknicken en 
mee naar barbecues op het strand (ze zijn heel vergevingsgezind). Al mijn dekens 
worden ontzettend veel gebruikt door de hele familie, dat is waarschijnlijk 
waarom ik het zo heerlijk vind om ze te maken. 

Het verhaal van mijn laatste ripple deken vind je op deze pagina. Ik heb deze 
deken de Coast Ripple genoemd. De kleuren had ik al een jaar geleden 
geselecteerd en gekocht, die 15 bollen hebben geduldig liggen wachten tot ik met 
ze aan de slag ging. De deken is geïnspireerd op mijn jeugd in Dorset, de kleuren 
representeren de prachtige kust die ik zo goed ken en waar ik zoveel van houd! Ik 
wilde kleuren die me zouden herinneren aan de eeuwig veranderende blauwe en 
grijze tinten in de lucht en de zee, de diepe groene kleuren van de duinen, de 
gouden gele kleuren van de zanderige kliffen en stranden en de grijs en zacht 
bruine tinten van de steentjes en van drijfhout. Dit zijn de kleuren van mijn jeugd, 
mijn kindertijd, en van vele zeer gelukkige zomervakanties in mijn volwassen 
leven. 

https://eenmooigebaar.nl/attic24/
https://eenmooigebaar.nl/dekens/
https://eenmooigebaar.nl/decoraties/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/ripple-deken/
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Het selecteren van deze vijftien kleuren was zo 
eenvoudig! Zo simpel! Ik wist precies hoe ik de 
ripples wilde laten samenwerken en welke 
stemming ik wilde creeëren. Ik wilde naar de 
kleuren kunnen kijken en tegelijkertijd energie 
krijgen en relaxed worden (dat zijn de gevoelens 
die ik krijg als ik aan zee ben). Ik wilde dat de 
kleuren met transporeerde naar die zonnige, 
grassige kliftoppen, weer naar beneden naar 

een kiezelstrand, om dan mijn tenen in de zee te vroeten en plat op mijn rug naar 
de zomerluchten te kijken. Ik wilde naar deze kleuren kijken en het geluid van de 
zee en de meeuwen kunnen horen en een frisse zeewind op mijn huid kunnen 
voelen. 

Dit klinkt allemaal wat wazig wellicht, om te proberen om al die 
verantwoordelijkheid in 15 redelijk geprijsde acryl bollen te leggen, maar weet je 
wat? Ik denk dat het gelukt is met deze kleuren! De essentie van mijn kust-
herinneringen zit in dit zeer prettige kleurenpalet! 

 

Hier zijn de Attic24 Coast Colours…. 

Bovenste rij, links naar rechts ♥ Meadow ♥ Camel ♥ Parchment ♥ Silver ♥ Grey ♥ 

Middelste rij, links naar rechts ♥ Aspen ♥ Turquoise ♥ Petrol ♥ Teal ♥ Khaki ♥ 

Onderste rij, links naar rechts ♥ Sherbet ♥ Cloud ♥ Aster ♥ Bluebell ♥ Denim ♥ 

Het garen is Stylecraft Special DK, een 100% acryl garen in 100 grams bollen. Dit 
garen is van bijzondere kwaliteit en is nooit plasticachtig of plakkerig of jeukend. 
Het is zacht en warm en glad, drie zeer goede eigenschappen voor een deken. 
Het is heerlijk om mee te haken, het splijt niet, het glijdt makkelijk over 

http://www.woolwarehouse.co.uk/attic24/attic24-coast-stylecraft-special-dk
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
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de haaknaald en de kleuren…. oh…. de kleuren zijn moeilijk ergens anders beter te 
vinden. En het is goedkoop in de aanschaf! In de tas hierboven op de foto zie je 
alle 15 bollen van 100 gram bij elkaar. Dat is genoeg om een eenpersoonsdeken 
van ongeveer 110 bij 180 centimeter van te maken met het Ripple patroon. 

 

♥ Je volgt bij deze deken precies deze kleurvolgorde. Onthoud dat elke kleur uit 
twee toeren bestaat. 

1.Denim 22. Parchment 43. Teal 64. Aster 

2. Aspen 23. Turquoise 44. Aster 65. Cloud 

3. Petrol 24. Petrol 45. Denim 66. Meadow 

4. Silver 25. Meadow 46. Meadow 67. Parchment 

5. Cloud 26. Camel 47. Khaki 68. Khaki 

6. Meadow 27. Khaki 48. Silver 69. Camel 

7. Parchment 28. Aspen 49. Sherbet 70. Grey 

8. Camel 29. Sherbet 50. Turquoise 71. Bluebell 

https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/meadow/
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9. Khaki 30. Aster 51. Bluebell 72. Denim 

10. Grey 31. Grey 52. Teal 73. Turquoise 

11. Teal  32. Parchment 53. Aspen 74. Aspen 

12. Aster 33. Khaki 54. Camel 75. Silver 

13. Turquoise 34. Petrol 55. Parchment 76. Meadow 

14. Sherbet 35. Bluebell 56. Cloud 77. Teal 

15. Bluebell 36. Turquoise 57. Aster 78. Sherbet 

16. Grey 37. Sherbet 58. Grey 79. Bluebell 

17. Denim 38. Meadow 59. Petrol 80. Khaki 

18. Teal 39. Camel 60. Silver 81. Camel 

19. Bluebell 40. Silver 61. Sherbet 82. Parchment 

20. Cloud 41. Cloud 62. Aspen 83. Cloud 

21. Silver 42. Aspen 63. Teal 84. Denim 

Haakpatroon Ripple Deken 

Maak om te beginnen een lossenketting van 14 + 3. Ik kan je sterk aanraden om 
eerst met een klein proeflapje te beginnen, bijvoorbeeld met 31 lossen. Je kunt dan 
kijken of het patroon bij je past, of je alles snapt en of je de goede haaknaald bij je 
materiaal gebruikt. 

 

 

Maak een stokje in de vierde losse vanaf de haaknaald (zie 
foto boven). Steek door beide lusjes van de losse heen! 
(Een stokje is: draad om naald slaan, naald in steek, lusje 
ophalen door steek heen (3 lusjes op de naald), draad 
omslaan en door twee lusjes heen (2 lusjes op de naald), 
draad omslaan en door 2 lusjes heen). 

https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/proeflapje/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-1.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-1.jpg
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-1.jpg
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De eerste rij stokjes maken in de lossenketting kan voor beginners echt een enorm 
vervelende taak zijn. Ik gaf de eerste paar keer ook bijna op! Je kunt ook al hakend 

stokjes opzetten. 

In bovenstaande foto staat waar je het volgende stokje 
moet maken. Het kan helpen als je de lossenketting een 
beetje draait, zodat je kunt zien of je wel door allebei de 
lusjes van de losse heen gaat. 

 

 

Zie foto boven voor de beide lusjes op je haaknaald. 

 

 

 

Maak 1 stokje in de volgende 4 steken, zodat je in totaal 5 
stokjes hebt (en de 3-lossen aan het uiteinde). 

 

 

Nu ga je twee stokjes samenhaken. Je maakt twee onaffe 
stokjes: je slaat de laatste doorhaal van elk stokje over en 
haalt de draad tot slot door de drie lusjes op je naald heen 
(één startlus, één lusje van het eerste stokje en één lusje 
van het tweede stokje). In stappen doe je dit: Sla de draad 
om de naald, doe de naald door de steek, sla de draad om 
en haal door de steek terug (3 lusjes op de naald). Sla de 
draad om en haal door 2 lusjes (2 lusjes op de naald, foto 
boven). 

 

 

Sla de draad om de naald en steek in de volgende steek in. 
Sla de draad om en trek terug door de steek (4 lusjes op de 
naald, foto). 

 

Sla de draad om en haal door twee lusjes (3 lusjes op de 
naald over, foto). 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/al-hakend-stokjes-opzetten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/al-hakend-stokjes-opzetten/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-2.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-2.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-4.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-4.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-5.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-5.jpg
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/verschil-stokjesclusters-stokjesgroepen-en-samengehaakte-stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-6.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-6.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-8.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-2.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-4.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-5.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-6.jpg
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Sla de draad om en haal door alledrie de lusjes op je haaknaald (foto boven). 

Dat hele ding dat je net gemaakt hebt heet 2stokjessamenhaken, of minderen-
met-stokjes. 

Je moet nu in totaal twee van die dingen maken, dus je doet het nogmaals: 

Sla de draad om de naald, doe de naald door de steek, sla de draad om en haal 
door de steek terug (3 lusjes op de naald). 

Sla de draad om en haal door 2 lusjes (2 lusjes op de naald). 

Sla de draad om de naald en steek in de volgende steek in. Sla de draad om en 
trek terug door de steek (4 lusjes op de naald). 

Sla de draad om en haal door twee lusjes (3 lusjes op de naald over). 

Sla de draad om en haal door alledrie de lusjes op je haaknaald. 

Gelukt? Oké, laten we doorgaan… 

1 stokje in elk van de volgende 4 lossen (foto). 

Je hebt nu “het dal” gemaakt van je golfbeweging, waarbij 
de 4 stokjes aan beide zijden de zijkanten vormen, en de 
samengehaakte stokjes het dal. Nu is het tijd om “de berg” 
te maken, waarvoor we gaan meerderen… 

 

…Doe 2 stokjes in de volgende losse. 

Doe 2 stokjes in de volgende losse. 

Deze vier steken zijn de top van de berg, zoals je in 
bovenstaande foto kan zien. Je ziet een V-tje waar twee 
steken in één losse zitten. 

Het is heel behulpzaam als je weet waar de meerderingen 
en minderingen horen te zitten en hoe ze eruit zien. Op die 
manier kun je makkelijker fouten spotten en oplossen. 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-10.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-10.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-8.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-10.jpg
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Nadat je 2 keer gemeerderd hebt door 2 stokjes in één losse 
te doen, is je berg af. Je maakt nu 1 stokje in de volgende 4 
steken. Daarna werk je twee keer 
tweesamengehaaktestokjes in de volgende twee steken 
(het dal). Daarna doe je 1 stokje in elk van de volgende 4 
steken. Als het goed is heb je nu nog 1 losse over. Maak 
daar 2 stokjes in. 

 

In het diagram hierboven zie je de steken. (Tr = stokje, 2tr’s = twee stokjes in 
dezelfde steek, Chain 3 = 3 lossen, 2trtog = 2samengehaaktestokjes). 

Toer 2 (zelfde kleur): 3 lossen. Stokje in dezelfde steek. Zie 
je waar mijn naald zit? Daar komt het eerste stokje in. 

 

Nu volg je weer precies hetzelfde patroon: 

Stokje in elk van de volgende vier steken 

2 stokjes samenhaken. 

Nogmaals 2 stokjes samenhaken. 

 

 

 

Stokje in elk van de volgende vier steken. 

2 stokjes in volgende steek. 

Nogmaals 2 stokjes in de volgende steek. 

Stokje in elk van de volgende 4 steken. 

2 stokjes samenhaken (minderen dus) 

2 stokjes samenhaken (minderen dus) 

Stokje in elk van de volgende 4 steken. 

Als je bent begonnen met 31 steken, ben je nu aan het eind van de toer, zoals foto 
boven. Nog twee steken te gaan… 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/2samengehaaktestokjes/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-12.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-12.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-14.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-14.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-15.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-11.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-12.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-14.jpg
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Je maakt nu 2 stokjes in de derde beginlosse van de vorige 
toer. Zie je waar de naald zit? Daar moeten ze in. 

 

 

 

Deze losse is vaak best strak, dus je kan best even moeten 
friemelen voordat het lukt… 

Zie je de V-vorm die de laatste twee steken samen maken? 
Goed zo! Hecht nu af, keer je werk en hecht aan met een 
nieuwe kleur. 

 

Een nieuwe kleur aanhechten is makkelijk. Maak 
een schuiflus over je haaknaald in de nieuwe kleur en maak 
je laatste steek van de vorige toer af door de nieuwe draad 
al bij de laatste stap van de steek te gebruiken. 

 

 

Alle toeren vanaf nu zijn precies hetzelfde. 

Toer 3: 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek. 

Maak nu de volgende steken: 

1 stokje in elk van de volgende 4 steken 

2 stokjes samenhaken 

2 stokjes samenhaken 

1 stokje in de volgende 4 steken 

2 stokjes in de volgende steek 

2 stokjes in de volgende steek 

1 stokje in elk van de volgende 4 steken 

2 stokjes samenhaken 

2 stokjes samenhaken 

1 stokje in elk van de volgende 4 steken 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/schuiflus/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-19.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-19.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-15.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-19.jpg
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2 stokjes in de derde beginlosse van de vorige toer. 

Dat was het einde van je toer op je proeflapje, nu gaan we naar toer 4… 

We doen weer precies hetzelfde als in toer 3: 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek. 

1 stokje in elk van de volgende 4 steken 

2 stokjes samenhaken 

2 stokjes samenhaken 

1 stokje in de volgende 4 steken 

2 stokjes in de volgende steek 

2 stokjes in de volgende steek 

1 stokje in elk van de volgende 4 steken 

2 stokjes samenhaken 

2 stokjes samenhaken 

1 stokje in elk van de volgende 4 steken 

2 stokjes in de derde beginlosse van de vorige toer. 

 

 

Rand kleuren  

Dit zijn alvast de kleuren: 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-21.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-21.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-21.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-20.jpg
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1. Denim (stokjes in alleen de zijkanten, om overeenstemming met de boven- en 
onderrand te bereiken). 

2. Petrol (vasten in alleen de zijkanten, met “vullers” voor de golfjes langs boven 
en onderrand) 

3. Asdter (vasten rondom) 

 

Deze rand werk je in 3 toeren, met 3 verschillende kleuren. 
De eerste stap van de rand is om een toer stokjes langs beide verticale zijden van 
de deken te maken. Let op: dit werkt alleen als je de eerste twee toeren en de 
laatste twee toeren in dezelfde kleur hebt gehaakt. Als je dat nog niet gedaan 
hebt, kijk dan of je genoeg garen hebt en voeg twee laatste toeren in dezelfde 
kleur toe als de eerste twee toeren zijn. Gebruik dan dezelfde kleur om de eerste 
toer van de rand te maken. 

 

 
Eerste rand 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
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Leg je deken zo neer dat de goede kant naar boven ligt. Je begint in de 
rechteronderhoek van de deken en werkt naar de rechterbovenhoek. 
Je haakt stokjes in de laatste steken van elke toer. Je werkt dan “om de stam” van 
de steek. Je wriemelt je haaknaald dus niet IN de steek, maar onder de steek door. 
Zie je in bovenstaande foto hoe de eerste twee steken onder het eerste stokje van 
de eerste toer zijn gehaakt? 
Om te beginnen met je rand steek je je haaknaald onder het eerste stokje, haal je 
een lusje op naar de voorkant en haak je 3 lossen. Dit telt als eerste stokje. (Je 
kunt ook met een staand-stokje beginnen, klik hier voor een uitgebreide uitleg 
daarover).  
Haak over je uiteindje heen terwijl je werkt. Haak 1 stokje om dezelfde steek heen 
(zie foto boven). 

 

 
Nu haak je twee stokjes om de volgende stam van 
de steek (toer twee van de ripple), zie foto. 

 

 
Werk langs de rand omhoog, steeds 2 stokjes om de 
stam van elke steek aan het eind van elke toer. Je 
haakt dus 4 stokjes in elke kleur. 

 

 
Dit is hoe de rand eruit ziet: twee stokjes om elke 
stam van elke steek. Ze zijn er uit als kleine V-tjes! 

 

 
Als je in de bovenhoek bent aanbeland, haak je 2 
stokjes om de laatste steek van de laatste toer. Je 
hecht af en werkt de draadjes weg. 
Je hebt nu een nette toer langs de rechterkant van de 
deken, in dezelfde kleur als de eerste en laatste 
toeren van de deken. 

 

 
Je kunt nu hetzelfde met de andere kant van de 
deken doen. Hecht aan in de LINKERBOVENHOEK 

van de deken, je haakt van boven naar beneden aan de linker zijde. Je steekt je 

https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/staand-stokje/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/staand-stokje/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/staand-stokje/
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haaknaald weer onder de eerste steek door en trekt 
een lusje naar voren. 
3 lossen (telt als stokje), 1 stokje om dezelfde steek. 
Nu ga je naar de volgende steek en haakt daar 2 
stokjes omheen, zie foto boven. 

 

 
Blijf langs de rand werken, 2 stokjes om de stam van 
elke steek aan het einde van elke toer. 
Als je bij het einde bent gekomen (de 
linkeronderhoek van de deken) hecht je af en werk je 
netjes het draadje weg. 
Je hebt nu twee nette randen langs de 
lange/vertikale zijden van je deken, in dezelfde kleur 
als de eerste en laatste ripple toeren. 

 
TOER 2 

Leg je deken zo neer dat je deken met de goede kant 
boven ligt. Je werkt vanaf de rechteronderhoek naar 

boven. Steek je haaknaald in de derde beginlosse van de vorige toer (zie naald 
foto boven). Trek een lusje door naar voren en haak 2 lossen (telt als 1 vaste). 

 

 
Vaste in elke steek, haak over het eindje weg om het 
meteen weg te werken. 

 

 
Je haakt nu een lange rij vasten langs de rechterkant 
van de deken omhoog. Stop als je de 
bovenrechterhoek hebt bereikt. Laat de laatste steek 
vrij om de hoek in te haken… 

 

 
In die allerlaatste steek haak je (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten). 
Nu ga ik laten zien hoe je de “gaten” aan de bovenkant van je ripples kunt “vullen” 
om de bovenkant recht te maken. 
1 vasten in elk van de volgende 3 steken (zie foto boven). 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
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Halfstokje in de volgende 2 steken, stokje in de volgende 4 steken, halfstokje in de 
volgende 2 swteken (zie foto boven). Je hebt een vallei gevuld! Nu gaan we de 
berg over… 

Vaste in de volgende 6 steken (zie foto boven). 
Nu herhaal je dit helemaal: 
*halfstokje in volgende 2 steken, stokje in volgende 4 
steken, halfstokje in volgende 2 steken, vaste in 
volgende 6 steken* 
Herhaal tussen **, vul valleien op met halfstokjes en 
stokjes en steek bergen over met vasten. 

 

Als je bij het einde van deze toer komt, STOP je halverwege de 6 vasten. In 
bovenstaande foto zie je dat ik de vallei met stokjes en halfstokjes heb gevuld en 
daarna 3 van de 6 vasten heb gehaakt. 
Nu gaan we de hoek om, dus steek je je haaknaald in de hoekruimte (zie naald 
bovenstaande foto, bovenkant van de 3-lossen van de vorige toer). 
(2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in die hoeksteek. 

Nu haak je naar beneden langs de lange linkerkant 
van je deken (van boven naar beneden) 
1 vasten in elke steek, tot er één steek over is. 
In die laatste steek haak je (2 vasten, 2 lossen, 2 
vasten) om de hoek om te gaan. 
 

 

 
Nu werk je langs de onderrand van je deken (de onderkant van de lossenketting). 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c54883401a511f79dfc970c-popup
https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c54883401a511f79dfc970c-popup
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Je vult de ripples weer in om een rechte rand te 
maken. Je haakt door de enkele lussen van de 
opzettoer. 
De eerste twee steken haak je in de stam van de 
zijkant-rand, dat is het allerlaatste stokje dat je in 
toer 1 van de rand maakte. 
2 stokjes in de zijkant van die steek. 
1 stokje in elk van de volgende 2 steken. 
Halfstokje in volgende 2 steken, vaste in volgende 6 
steken. 
*Halfstokje in elk van de volgende 2 steken, stokje in 
elk van de volgende 4 steken, halfstokje in elk van de 
volgende 2 steken, vaste in elk van de volgende 6 
steken* 
Herhaal van * tot * net zoals je voor de bovenrand 
deed, je vult de valleien en rijdt over de bergen! 
Als je bij het einde van deze toer bent aangekomen, 
heb je 4 stokjes gemaakt (zie foto boven), en heb je 
nog een horizontale 3-lossen van de vorige toer 
“over”. 
Haak in DEZELFDE STEEK als je eerste 2 
beginlossen 2 halfstokjes, 2 lossen en een vaste. Nu 
is de hoek klaar. 

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

Toer 3 
Leg de deken met de goede kant naar boven. Je 
begint aan de rechterkant, in de 
RECHTERONDERHOEK van de deken. 
Steek je naald in de hoekruimte van de vorige toer en 
haal een lusje op. 
2 lossen (telt als vaste), 2 vasten in dezelfde 
hoekruimte. 
Vaste in elke steek (je werkt aan de rechterkant van 
je deken van beneden naar boven). 

 

https://attic24.typepad.com/.a/6a00e551101c54883401a511f79dfc970c-popup
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Als je in de hoek aankomt, haak je 3 vasten in de hoekruimte, dan ga je verder 
met vasten langs de bovenzijde van de deken. 

 
Haak langs de hele deken, maak een nette toer met 
vasten en haak steeds 3 vasten in de hoeken. 
Als je weer aankomt waar je gestart bent, haak je 
een halve vaste in de tweede beginlosse om de toer 
te sluiten. Hecht af en werk de draadjes netjes weg. 

 
Nu is je nette rand om de Ripple deken af! 
Je zou je rand nu netjes kunnen stomen met een 
strijkijzer op de laagste stand. Zorg ervoor dat je 
strijkijzer NOOIT het haakwerk aanraakt en pas op 
met je vingers. Het voordeel van stoomblokken is dat 
je randjes wat netter plat blijven liggen, maar het is 
absoluut niet noodzakelijk. 

 
 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/ripple-deken/

