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Lucy van Attic24 maakt prachtige patronen, waaronder de Moorland 
Deken, Sweet Pea, Dune en Sunny Log Cabin. In deze Cosy Stripe deken haak je 
alleen lossen en stokjes. Met dit gratis haakpatroon voor een deken leer je de 
basis van het haken! De foto’s zijn duidelijk, waardoor je stap voor stap begeleid 
wordt. Zeer geschikt voor beginners, of voor gevorderden bij de televisie. Het 
haken is verslavend en de kleuren zijn prachtig! 

 

Dit patroon gebruikt maar twee steken: de losse en het 
stokje. Het is daarom een extreem simpele deken om te 
maken: je hoeft weinig te tellen of te lezen. Heerlijk in de 
koude maanden of terwijl je kletst of een goed audioboek 
luistert! 

In de deken zitten 15 bollen van 100 gram Stylecraft Special 
DK. Lucy maakt alle patronen gratis (en ik vertaal ze gratis) maar ze krijgt een 
kleine bijdrage als mensen haar pakket bestellen: Stylecraft Special DK. De volgende 
15 kleuren worden gebruikt: 

1. 1023 – Raspberry (100g) 

2. 1027 – Khaki (100g) 

3. 1029 – Copper (100g) 

4. 1065 – Meadow (100g) 

5. 1067 – Grape (100g) 

6. 1080 – Pale Rose (100g) 

7. 1084 – Magenta (100g) 

8. 1123 – Claret (100g) 

9. 1277 – Violet (100g) 

10. 1302 – Denim (100g) 

11. 1420 – Camel (100g) 

12. 1708 – Petrol (100g) 

13. 1709 – Gold (100g) 

14. 1711 – Spice (100g) 

15. 1712 – Lime (100g) 

Afmeting 

Je gebruikt een 4 mm haaknaald en de deken meet 120 bij 180 centimeter. Meet je 
lossenketting op: als je 120 centimeter hebt kom je uit met de 15 bollen, als de 

http://attic24.typepad.com/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/moorland/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/moorland/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/sweet-pea/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/dune-deken/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/sunny-log-cabin-deken/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-2.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-2.jpg
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
http://www.woolwarehouse.co.uk/attic24?price=11%2C2.50
https://eenmooigebaar.nl/attic24/meadow/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-2.jpg
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lossenketting langer is, heb je meer bollen nodig. Je kunt de lossenketting 
verlengen, maar het uiteindelijke getal moet een veelvoud van 3 zijn. 

Stekenuitleg 

Losse: Draad om de naald, trek door het lusje op de naald. 

Stokje: draad om naald, naald door steek, lusje ophalen, lusje door steek 
heenhalen (drie lusjes op de naald), draad om de naald, door twee steken heen 
halen (twee steken op de naald over), draad om slaan en door beide lusjes heen 
halen. (UK: treble crochet, US: double crochet). 

Haakpatroon Beginners deken – Cosy 
Stripe 

Maak een lossenketting van 198 lossen om te beginnen. Meet de lossenketting op 
en check of die ongeveer zo lang is als je de deken wilt maken. Als je meer of 
minder lossen nodig hebt, zorg er dan wel voor dat de ketting een veelvoud van 3 
blijft. 

 

Toer 1: 1 stokje in de 4e losse vanaf de naald (foto 
hierboven). 1 stokje in elke losse. 3 lossen en keren. 

 

Toer 2: 1 stokje in elke steek. (let op: als je een stokjesrij 
maakt, negeer dan de steek aan de basis van je 3-lossen. 
Het eerste stokje moet in de volgende steek, zie foto 
hierboven).  

Je laatste steek gaat in de derde beginlosse van de vorige 
toer. Pas op dat je deze niet overslaat. 

 

Hecht af, laat een draadje van ongeveer 15 centimeter over 
om straks weg te kunnen naaien. 

 

https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-4.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-4.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-5.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-5.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-6.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-6.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-4.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-5.jpg
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Toer 3: verander hier van kleur. Elke twee toeren zijn 
dezelfde kleur, dus elke oneven toer begin je met een 
nieuwe kleur. Hecht met een nieuwe kleur aan in de eerste 
steek.  

 

3 lossen (telt als eerste stokje), dan 1 stokje in dezelfde 
steek. 

 

*Twee steken overslaan, 3 stokjes in de volgende steek.* 
tot je aan de overkant bent en nog 3 steken over hebt. 

 

Sla twee steken over en doe 2 stokjes in de allerlaatste 
steek (de 3e beginlosse van de vorige toer). 3 lossen en 
keren. 

 

Toer 4: Je werkt in de ruimtes tussen de 3stokjesgroepen 
van de vorige toer. 3 stokjes in eerste ruimte (foto 
hieronder). 

 

3 stokjes in elke ruimte tot je aan de overkant bent. 

 

1 stokje in de laatste steek. Hecht af en laat een staartje van 
15 centimeter over om straks weg te kunnen werken. 

 

Toer 5: wissel van kleur. Hecht een nieuwe kleur aan in de 
eerste steek. 3 lossen (telt als eerste stokje). 

 

1 stokje in elke steek tot de overkant. 

 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-8.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-8.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-10.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-10.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-11.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-11.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-12.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-12.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-14.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-14.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-15.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-15.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-6.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-8.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-10.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-11.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-12.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-14.jpg
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Sla de allerlaatste steek over!! Geen stokje in de laatste 
steek dus. 3 lossen en keren. 

 

Toer 6: negeer weer de steek aan de basis van de 3-lossen. 
Je eerste stokje moet in de volgende steek, zie foto 
hieronder. 

 

1 stokje in elke steek. 

 

Net als in rij twee moet je oppassen dat je de laatste steek 
niet mist. Stokje in de laatste steek. Hecht af en laat een 
staartje over om weg te kunnen werken. 

 

Toer 7: wissel van kleur. Herhaal toer 3. 

 

Toer 8: Herhaal toer 4. 

Toer 9: wissel van kleur. Herhaal toer 5. Vergeet niet de 
laatste steek over te slaan!!! 

 

 

Toer 10: herhaal toer 
6. 

Na deze 10 rijen 
moet je het patroon 
kunnen zien. Elke 
kleur bestaat uit één 
streep in twee rijen. 
Er is één streep (twee 
toeren) van simpele 
stokjes, gevolgd door 

één streep (twee toeren) van 
stokjesclusters. 

Denk aan die ene steek die je moet overslaan bij toer 5. Dit zorgt ervoor dat je 
evenveel steken houdt en dat de rand mooi recht wordt. 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-17.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-17.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-19.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-19.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-20.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-20.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-21.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-21.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-15.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-17.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-19.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-20.jpg
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Werk je draadjes zo snel mogelijk weg, 
het is een hels karwei als je het tot het 
einde bewaart. Pak een naald en haal 
het uiteinde van de draad verticaal 
door een stokje heen… 

 

…en door het naastgelegen stokje weer 
terug naar de rand. Knip af. Maak er 
elke keer dat je aan de deken werkt een 
gewoonte van om je draadjes weg te 
werken. 

 

Het kan zijn dat je rand een beetje onregelmatig eruit ziet, maar er komt nog een 
mooie rand omheen. 

  

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-27.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-27.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-24.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-24.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-25.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-25.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-25.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-24.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-27.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-21.jpg


Een Mooi Gebaar Cosy Stripe Attic24 

Kleuren:  

1. Petrol (opzetketting 
en toeren 1 & 2) 
2. Meadow (toeren 3 
& 4) 
3. Camel (toeren 5 & 
6) 
4. Gold (toeren 7 & 8) 
5. Claret (toeren 9 & 
10) 
6. Copper (toeren  11 
& 12) 
7. Lime (toeren  13 & 
14) 
8. Khaki (toeren 15 & 
16) 
9. Grape (toeren 17 & 
18) 
10. Magenta (toeren 
19 & 20) 
11. Pale Rose (toeren 
21 & 22) 
12. Spice (toeren 23 & 
24) 
13. Raspberry (toeren 
25 & 26) 
14. Denim (toeren 27 
& 28) 
15. Violet (toeren 29 & 
30) 
16. Khaki 
17. Petrol 
18. Copper 
19. Lime 
20. Camel 

21. Spice 
22. Claret 
23. Magenta 
24. Grape 
25. Violet 
26. Denim 
27. Meadow 
28. Gold 
29. Pale Rose 
30. Raspberry 
31. Spice 
32. Camel 
33. Meadow 
34. Petrol 
35. Magenta 
36. Grape 
37. Pale Rose 
38. Khaki 
39. Lime 
40. Denim 
41. Claret 
42. Gold 
43. Copper 
44. Raspberry 
45. Violet 
46. Meadow 
47. Camel 
48. Denim 
49. Claret 
50. Spice 
51. Lime 
52. Magenta 
53. Pale Rose 
54. Gold 
55. Khaki 
56. Copper 

57. Violet 
58. Petrol 
59. Grape 
60. Raspberry 
61. Spice 
62. Camel 
63. Lime 
64. Violet 
65. Magenta 
66. Copper 
67. Gold. 
68. Meadow 
69. Petrol 
70. Raspberry 
71. Claret 
72. Khaki 
73. Denim 
74. Pale Rose 
75. Grape 
76. Magenta 
77. Spice 
78. Copper 
79. Meadow 
80. Khaki 
81. Petrol 
82. Violet 
83. Denim 
84. Raspberry 
85. Pale Rose 
86. Camel 
87. Gold 
88. Lime 
89. Grape 
90. Claret 
91. Petrol 

 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-29.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/02/Cosy-Stripe-29.jpg
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Cosy Stripe patroon: 

Zet 198 lossen op. 

Toer 1: beginnend in de 4e losse vanaf de naald: stokje in elke steek. 3 lossen en 
keren. 

Toer 2: 1 stokje in elke steek. Hecht af. 

Toer 3: nieuwe kleur: 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek. *2 steken overslaan, 3 
stokjes in volgende steek*. Herhaal vanaf * tot * tot er 3 steken overblijven. 2 
steken overslaan, 2 stokjes in laatste steek. 

Toer 4: 3 lossen, keer om. 3 stokjes in eerste ruimte tussen de stokjesgroepen. 3 
stokjes in elke ruimte. 1 stokje op allerlaatste steek. Hecht af. 

Toer 5: nieuwe kleur. 3 lossen (telt als stokje), 1 stokje in elke steek tot er 1 steek 
over is. Sla de allerlaatste steek over!!! 3 lossen en keren. 

Toer 6: 1 stokje in elke steek. Hecht af. 

Toer 7 & 8: Herhaal toer 3 & 4 

Toer 9 & 10: Herhaal toer 5 & 6. 

Herhaal toer 3-6 tot je tevreden bent over de lengte. 

Heel veel haakplezier! Deel je het resultaat? 
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