
 

 

Dune Harmony – Insomnia Crochet 

 

 

  



 

Een Mooi Gebaar Insomnia Crochet Dune Harmony 

1 

Dune Harmony – Haakpatroon deken – Insomnia 
Crochet & Attic24 
Insomnia Crochet heeft veel verschillende kleurenvarianten van 
de Harmony Deken van Attic24 ontworpen. De Dune Harmony is een prachtige 
colourwash variant van de oorspronkelijke Harmony deken, maar dan gehaakt in 
de kleuren van de Dune deken van Attic24. In onderstaande foto’s zie je beide 
inspiratiebronnen. 

 

Materialen 
Voor dit haakpatroon heb je 17 bollen Stylecraft Special DK nodig, één bol per 
onderstaande kleur. Dit garen is onder andere te koop bij Caros Atelier. Koop je je 
garen via deze link? Dan krijg ik een kleine bijdrage!  De vijftien kleuren van het 
Dune pakket zijn gebruikt (zie foto en uitleg), PLUS EEN BOL SOFT PEACH en EEN 
BOL BUTTERMILK! 

https://eenmooigebaar.nl/insomnia-crochet/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/harmony/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/dune-deken/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_348538_Stylecraft&r=%2Fsearch%2Fstylecraft%2F
https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_348538_Stylecraft&r=%2Fsearch%2Fstylecraft%2F
https://eenmooigebaar.nl/attic24/dune-deken/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/harmony/
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Bovenste rij, links naar rechts… 
♥ Mocha ♥ Pale Rose ♥ Parma Violet ♥ Storm Blue ♥ Sage ♥ 
Middelste rij, links naar rechts… 
♥ Camel ♥ Mushroom ♥ Silver ♥ Cloud Blue ♥ Spearmint ♥ 
Onderste rij, links naar rechts…. 
♥ Stone ♥ Powder Pink ♥ Parchment ♥ Duck Egg ♥ Lincoln ♥ 
Daarnaast heb je een schaar, een stopnaald en een haaknaald 4,5 of 4 mm nodig. 

 

 

Haakpatroon 
Je haakt 100 vierkanten, met steeds hetzelfde patroon. Het patroon is de 
Harmonie granny square van Attic24 (zie filmpje beneden), al zou je ook “simpele” 
solide granny squares kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld in dit patroon, maar 
dan haak je 6 toeren. In de zesde toer zet je de vierkanten aan elkaar. 

https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/harmony/harmony-granny-square/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/harmony/harmony-granny-square/
https://eenmooigebaar.nl/granny-squares/
https://eenmooigebaar.nl/cal-57/
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Schema Dune Harmony 
De nummers in onderstaand schema corresponderen met de nummers in de tabel 
hieronder. Je kunt zelf bepalen of je de grannies alle 100 eerst toer 1-5 maakt, of 
al aan elkaar zet tijdens het haken. Je vindt de instructies voor het aan elkaar 
zetten van de vierkanten op de Harmony deken pagina. 

 

 

Kleureninformatie 100 vierkanten Dune Harmony  
In de schema’s hieronder zie je de kleureninformatie voor alle vierkanten. Je volgt 
het Harmonie Granny Square patroon, met onderstaande kleureninformatie. Doe 
jezelf een lol en werk meteen de draadjes weg, anders heb je straks zo’n 

https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/harmony/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/harmony/harmony-granny-square/
https://eenmooigebaar.nl/draadjes-wegwerken/
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1200 losse eindjes! Toer 6 gebruik je om de vierkanten aan elkaar te zetten, de 
instructies daarvoor vind je op deze pagina. 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/harmony/


 

Een Mooi Gebaar Insomnia Crochet Dune Harmony 

5 

 



 

Een Mooi Gebaar Insomnia Crochet Dune Harmony 

6 

Rand Dune Harmony Deken 
De rand van deze deken lijkt op die van de Summer Harmony deken.  Je gebruikt 
alle kleuren van de deken, in deze volgorde: Pale Rose, Candy Floss, Soft Peach, 
Mushroom, Parma Violet, Silver, Camel, Stone, Mocha, Parchment, Buttermilk, 
Cypress, Sage, Lincoln, Storm Blue, Cloud Blue, Duck Egg 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/harmony/summer-harmony/

