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Irma Koopman heeft deze schitterende 
Blokhutdeken ontworpen en ik mag ‘m hier met 
jullie delen. 

Het is een heerlijk project om aan te passen aan 
de kleuren van je eigen interieur, of om cadeau te 
geven aan iemand. 

Het project is eenvoudig in maat aan te passen 
door je materiaalkeuze, en door de hoeveelheid 
“streepjes” die je maakt. 

Het lijkt wellicht ingewikkeld maar het valt reuze 
mee, de Blokhutdeken, mede doordat je maar 
twee steken gebruikt: losse en halfstokje! 

“Ik wilde een lekker warme en zware deken voor op de bank. Wel groot genoeg 
om onder te liggen. Natuurlijk moest die qua kleur in mijn groene interieur 
passen.” 

Irma Koopman 

Materialen 

Het garen dat ik gebruikte is Scheepjes Chunky. Dat maakt dat je snel klaar bent 
(naald 6) en dat de deken lekker zwaar is. Nadeel is dat de overgangen niet heel 
strak zijn. 

Natuurlijk kun je ook dunner acryl gebruiken, de methode is hetzelfde. 

Garen: Stylecraft Special DK chunky, wit (5), Teal (4), Sage (4), Duck egg (4) 
en Meadow (3) 

Haaknaaldmaat 6 mm 

Stopnaald en schaar 

Stekenuitleg 

Losse: sla de draad om en haal de lus door de naald. 
Halfstokjes: sla de draad om en steek de haaknaald in de aangegeven steek of 
ruimte. Sla de draad om en haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. 
Sla de draad om en haal door alle 3 de lusjes heen. 

https://eenmooigebaar.nl/irma-koopman/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/irma-koopman/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/meadow/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
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Afmeting: 

140 x 170 cm 

Haakpatroon Blokhutdeken 

We beginnen rechtsonderin op de foto. 

Eerste blokje: 

Toer 1: 11 lossen, halfstokje in derde losse en alle 
andere lossen. De overgeslagen 2 lossen tellen als 
eerste halfstokje, je hebt nu samen 9 halfstokjes 
gehaakt deze toer. 

Toer 2-4: 2 lossen, keer om, halfstokje in volgende 8 steken [9 halfstokjes] 

Tweede blokje: 

Nieuwe kleur aanhechten op de hoek aan de korte kant van je strookje. 

Toer 1: Haak 2 lossen, dat telt als je eerste halfstokje. Haak in de zijkant van je 
werk nog 4 halfstokjes. [5 halfstokjes] 

(Natuurlijk kun je zelf kijken hoe het met jouw garen uitpakt. Bredere banen, 
minder steken aan de zijkant.) 

Bij mij bleken 4 toeren en dan 5 steken aan de zijkant even breed. Dat kan bij jou 
anders uitpakken dus test het gewoon. 

Toer 2-4: 2 lossen, keer om, halfstokje in volgende 4 steken [5 halfstokjes] 

Derde blokje: 

Zet de nieuwe kleur vast in de laatste steek die je gehaakt hebt. Je zult zien dat je 
altijd in hetzelfde hoekje aan- en afhecht. 

Haak 2 lossen en 4 halfstokjes in de zijkant van je tweede blokje. Daarna haak je 
de toer af in de gewone steken van het eerste blokje [14 halfstokjes]. 

En dan verder: 

https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/keer-om/
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Dit herhaal je bij iedere balk. Steeds eerst een “kort” stukje op de zijkant van je 
laatste blokje, en dan een “langer” stukje in de steken van het blokje ervoor. Dit 
kun je eindeloos herhalen! 

Zo haak je 4 lappen. Hoe groot kun je zelf bepalen. Mijn lappen zijn 61 x 77 cm 
geworden. 

Hecht dan alle draadjes af. 

Deken in elkaar zetten 

Nu gaan we de 4 delen aan elkaar 
maken. 

Bekijk vooraf goed hoe je de delen aan 
elkaar wilt zetten. Er zijn veel 
mogelijkheden! 

Stap 1: Haak langs 1 zijkant 4 toeren 
halfstokjes wit. Begin de toeren steeds 
met 2 lossen. Hoeveel steken je hier 
hebt, ligt aan het aantal blokjes dat je 
gehaakt hebt. 

Naai deze netjes vast aan je tweede deel. Korte kant aan korte kant natuurlijk! 

Haak dan langs deze lange lap ook 4 toeren halfstokjes wit. Begin aan de kant 
waar je ‘gewoon’ in de steken kunt haken. Tel nu 
eerst hoeveel steken je hebt. 

Haak dan 5 halfstokjes in de witte baan. 

Dan ga je het aantal steken dat je net telde 
verdelen over het aantal banen dat je nog moet. 
(Tel het eerste blokje als 2). Bij mij waren het 19 
banen en 85 steken. Kom ik op 4,5 steek per baan. 
Dus in de ene baan 4 en in de volgende 5. Kwam 
precies uit! 

Herhaal stap 1 voor de overgebleven 2 delen en 
naai de dan ontstane lap aan de vorige. De deken 
is in principe af. 
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Rand 

Ik heb er een rand om gehaakt van halve stokjes. 

Toer 1 : Hecht aan in het midden van 1 kant en haak eerst langs de lange strook 
(zie 1 op de foto). Tel het aantal steken (bij mij heeft de lange kant meer steken 
dan de korte maar misschien heb jij wel een vierkant gehaakt). 

Steek de witte tussenstrook over met 5 steken en verdeel daarna het gestelde 
aantal steken over het overgebleven deel. 

De eerste hoeken maak je door 2 lossen te haken. 

Haak zo helemaal rond en sluit met een halve vaste. 

Toer 2: Haak nu in iedere steek een half stokje en in de lossenboog haak je een 
half stokje, 2 lossen en weer een half stokje. Let goed op dat je de eerste steek na 
de hoek niet overslaat. Sluit met een halve vaste. 

Ik heb 3 toeren wit, 1 toer Duck egg en 1 toer Teal gedaan. Dit omdat ik niet 
genoeg wit had en van de andere kleuren garen over was. 

Bij de laatste toer heb ik in de hoeken geen lossen gedaan maar 4 halve stokjes in 
de lossenboog. 

 

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

