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Good Vibes – CypressTextiles 

In 2018 ontwierp CypressTextiles niet alleen de schitterende Vibrant Vintage CAL 
Reboot, maar ook zes prachtige dekens in de Relaxghan serie: Self-
Love, Carefree, Unbothered, Happy Little Tree en Let it Go. Ik heb haar expliciete 
toestemming om haar patronen naar het Nederlands te vertalen. 
Good Vibes is een schitterende, abstracte deken met prachtige motieven in 
simpele steken. 

 
Gebruik de hasthags #GoodVibesBlanket en #CypressTextiles en 
#eenmooigebaar zodat we allemaal je schitterende resultaat kunnen zien op 
Instagram! 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/cypresstextiles/
https://eenmooigebaar.nl/cypresstextiles/vibrant-vintage/
https://eenmooigebaar.nl/dekens/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/cypresstextiles/self-love/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/cypresstextiles/self-love/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/cypresstextiles/carefree/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/cypresstextiles/unbothered-deken/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/cypresstextiles/happy-little-tree/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/cypresstextiles/let-it-go/
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Er is iets heerlijks aan aparte stukken voor een deken maken, die allemaal netjes 
neerleggen en dan de stukken één voor één aan elkaar zetten. In deze deken is 
gebruik gemaakt van een whipstitch methode van aan elkaar zetten.  

Whipstitch creëert kleine, zichtbare steekjes en het lijkt op iets dat handgenaaid 
is. Dat extra beetje liefde in je deken geeft iets handgemaakts zoveel karakter! 
Veel mensen trekken te hard aan het garen, waardoor de stukken helemaal “in 
elkaar” gaan zitten, maar ik doe dat niet, zodat het echt tegen elkaar aan blijft 
liggen.  

 

Als je alleen de bloemblokken wilt gebruiken voor je deken, zonder het 
middenpaneel te maken, dan is dat natuurlijk ook helemaal oke! Gebruik dan nog 
steeds #GoodVibesBlanket, dan kunnen we de verschillende resultaten zien. 
De kleuren voor de voorbeelddeken zijn nogal opvallend, maar ik wilde een 
tropisch, lekker-in-je-vel-gevoel creeëren. 
Heel veel haakplezier met dit patroon lieve mensen!! 

Maten 

5 mm haaknaald voor de deken en een 4,5 mm haaknaald voor de laatste toer 
van de deken. 

Wolnaald om draadjes weg te werken 

1 steekmarkeerder 

De deken meet ongeveer 137 bij 147 centimeter 

 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
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Stekenuitleg 

2stokjescluster: (sla de draad om de naald, steek de naald in aangegeven 
ruimte/steek, sla de draad om en haal een lusje op, sla de draad om en haal door 
2 lusjes heen) 2 keer, sla de draad om en haal door 3 lusjes heen. 

2dubbelstokjescluster: *Sla de draad twee keer om de naald, steek de naald in de 
aangegeven steek/ruimte, sla de draad om en haal een lusje op, (sla de draad om 
en haal door 2 lusjes) 2 keer, herhaal vanaf * nog 1 keer, sla de draad om en haal 
door alle drie de lusjes heen. 

4dubbelestokjescluster: *Sla de draad twee keer om de naald, steek de naald in 
de aangegeven steek/ruimte, sla de draad om en haal een lusje op, (sla de draad 
om en haal door 2 lusjes) 2 keer, herhaal vanaf * nog 3 keer, sla de draad om en 
haal door alle vijf de lusjes heen. 

begin2stokjescluster: beginstokje, stokje in dezelfde steek/ruimte 

begin2dubbelstokjescluster: begindubbelstokje, dubbelstokje in dezelfde 
steek/ruimte 

begin4dubbelstokjescluster: begindubbelstokje, *sla de draad twee keer om de 
naald, steek de naald in de aangegeven steek/ruimte, sla de draad om en haal 
een lusje op, (sla de draad om en haal door 2 lusjes) 2 keer, herhaal vanaf * nog 2 
keer, sla de draad om en haal door alle vier de lusjes heen. 

beginstokje: (vaste, 1 losse) – telt als stokje 

beginpopcorn (beginstokje, 3 stokjes) in dezelfde steek/ruimte, haal naald uit 
lusje, steek naald van voor naar achteren door het beginstokje, trek het lusje naar 
voren. 

begindubbelstokje (vaste, 2 lossen) – telt als dubbelstokje 

popcorn: 4 stokjes in steek/ruimte, naald uit lus, steek de naald van voor naar 
achteren door eerste stokje, trek lusje door naar voren. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/2stokjescluster/
https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/keer-om/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/4dubbelestokjescluster/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/dubbelstokje/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/popcorn/
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Schema 

 

Instructies 

Let op: werk de motieven en de granietsteek panelen, naai dan alles met de 
whipstitch aan elkaar zoals te zien in bovenstaand schema. Voeg dan een 
simpele rand toe en geniet van je resultaat! 

Motief (maak er 8) 

Let op: Gebruik 4 verschillende kleuren 
Colour Crafter en 1 kleur Velvet voor 
toeren 5 en 6 vvoor dit motief.  
Toer 1 Magische ring, 
begin2stokjescluster, (2 lossen, 
2stokjescluster) 5 keer, 2 lossen, halve 
vaste in begin2stokjescluster. [6 
2stokjesclusters, 6 ruimtes] 
Toer 2 begin4dubbelestokjescluster in 
ruimte, (3 lossen, 
4dubbelestokjescluster in dezelfde 
ruimte, 3 lossen, 
4dubbelestokjescluster in volgende 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
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ruimte) 6 keer, laatste 4dubbelestokjescluster overslaan, halve vaste in 
begin4dubbelestokjescluster, hecht af. [12 4dubbelestokjesclusters, 12 ruimtes]. 
Toer 3 Met de volgende kleur, halve vaste in willekeurige ruimte, 
begin2dubbelestokjescluster in ruimte. *(2 lossen, 2dubbelestokjescluster in 
dezelfde ruimte) 2 keer, 2dubbelestokjescluster in volgende ruimte, herhaal vanaf 
* 11 keer rondom, laatste 2dubbelestokjescluster overslaan, halve vaste in eerste 
2dubbelestokjescluster. [36 2dubbelestokjesclusters, 24 ruimtes] 
Toer 4 begin2stokjescluster, (2 lossen, 2stokjescluster in dezelfde ruimte, 
2stokjescluster in volgende ruimte) 24 keer, laatste 2stokjescluster overslaan, 
halve vaste in begin2stokjescluster, hecht af. [48 2stokjesclusters, 24 ruimtes] 
Toer 5 Hecht met de volgende kleur aan in een willekeurige ruimte, 5 vasten in 24 
ruimtes, halve vaste in eerste vaste. [120 vasten] 
Toer 6 Halve vaste in volgende vaste, beginpopcorn in volgende steek, (5 lossen, 
popcorn, 4 steken overslaan) 23 keer, 5 lossen, halve vaste in beginpopcorn, hecht 
af. [24 popcorn, 24 ruimtes] 
Toer 7 Halve vaste in willekeurige ruimte met volgende kleur, 7 vasten in 24 
ruimtes, halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. [168 vasten] 
Toer 8 Halve vaste in volgende vaste, (vaste in volgende steek, 5 lossen, 6 steken 
overslaan) 24 keer, halve vaste in eerste vaste. [24 vasten, 24 ruimtes] 
Toer 9 Begin4dubbelestokjescluster in ruimte, *(3 lossen, 4dubbelestokjescluster 
in dezelfde ruimte) 4 keer, vaste in volgende ruimte, (2 lossen, 2stokjescluster) 3 
keer, in volgende 3 ruimtes, 2 lossen, vaste in volgende ruimte, 
4dubbelestokjescluster in volgende ruimte. Herhaal vanaf * 3 keer, laatste 
4dubbelestokjescluster overslaan, halve vaste in eerste 4dubbelestokjescluster, 
hecht af. [20 4dubbelestokjesclusters, 36 2stokjesclusters, 8 vasten, 56 ruimtes] 
Toer 10 Halve vaste in tweede 2-lossenruimte van toer 9 met nieuwe kleur. *2 
vasten in 8 ruimtes, [2dubbelestokjesclusters in volgende 3-lossenruimte, 2 
lossen, 2dubbelestokjescluster in dezelfde ruimte) 2 keer] 2 keer, 3 lossen, herhaal 
[ tot ] 2 keer, 1 2-lossenruimte overslaan, herhaal vanaf * 3 keer, halve vaste in 
eerste vaste. [48 2dubbelestokjesclusters, 64 vasten, 36 ruimtes] 
Toer 11 (Vaste in 16 vasten, 2 vasten in 4 ruimtes, 7 vasten in hoekruimte, 2 
vasten in 4 ruimtes) 4 keer, halve vaste in eerste vaste, hecht af. [156 vasten] 

Granietsteek middenstuk 

Let op: dit paneel start in de hoek waar de pijl op getekend is in het schema en 
werkt in de richting van de pijl, van hoek tot hoek. 

Deel A  

Toer 1 (goede kant) magische ring, (vaste, 1 losse) 2 keer, vaste, keer om. 
Toer 2 (vaste, 1 losse, vaste) in 2 ruimtes, keer om. 
Toer 3 (vaste, 1 losse, vaste) in ruimte, 1 losse, vaste in volgende ruimte, 1 losse, 
(vaste, 1 losse, vaste) in volgende ruimte, keer om. 
Toer 4 (vaste, 1 losse, vaste) in ruimte, (1 losse, vaste) in alle ruimtes tot laatste, 1 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
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losse, (vaste, 1 losse, vaste) in laatste ruimte, keer om. 
Toer 5-76 Herhaal toer 4, hecht af na toer 76. 

 

Deel B 

Toer 1-5 Met de volgende kleur, herhaal toer 4, markeer de eerste ruimte van toer 
5 als de rechterbenedenhoek van de deken met een steekmarkeerder 
Toer 6 (vaste, 1 losse, vaste) in eerste ruimte, (1 losse, vaste) in alle vasten tot 
overkant, keer om. 
Toer 7 Vaste in eerste ruimte, (1 losse, vaste) in alle ruimtes tot laatste ruimte, 1 
losse, (vaste, 1 losse, vaste) in laatste ruimte, keer om. 
Toer 8-12 Herhaal toer 6 en 7, eindig aan de verkeerde kant, hecht af. 

Deel C 

Toer 1-50 Met volgende kleur, herhaal toer 6 en 7 van Deel B, eindig aan 
verkeerde kant, hecht af. 

Deel D 

Toer 1 (goede kant) met volgende kleur, vaste in eerste losse, (1 losse, vaste in 
volgende steek) 28 keer, keer om. 
Toer 2 (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot overkant, keer om. 
Toer 3 vaste in eerste losse, (1 losse, vaste in volgende steek) tot einde, plaats 
laatste vaste in laatste 1 losse, keer om. 
Toer 4-56 Herhaal toer 2 en 3, eindig aan verkeerde kant, keer om. 
Toer 57 vaste in ruimte, hecht af. 

 

Deel E 

Toer 1 (goede kant) met volgende kleur, halve vaste in eerste losse van toer 2 
van Deel D, (1 losse, vaste in vogende ruimte) 30 keer, keer om. 
Toer 2 (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot eerste ruimte van toer 1, 1 losse, 
vaste in die ruimte, keer om. 
Toer 3 haal de naald uit de lus, steek de naald van voor naar achteren door de 
eerste losse van toer 4 van Deel D, haal het lusje naar de voorkant van je werk, 1 
losse, vaste in eerste ruimte van Deel E, (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot 
einde van de toer, laatste vaste in laatste 1 losse, keer om. 
Toer 4-58 Herhaal toer 2 en 3, eindig aan de verkeerde kant. 
Toer 59 Vaste in eerste ruimte, (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot einde toer, 
laatste vaste in laatste losse, keer om. 
Toer 60 (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot einde, keer om. 
Toer 61-85 Herhaal toer 59 en 60, eindig aan de verkeerde kant. 
Toer 86-106 Vaste in eerste ruimte, (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot einde 
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toer, keer om. 
Toer 107 Vaste in ruimte, hecht af. 

 

Deel F 

Toer 1 Met volgende kleur, halve vaste in tweede toer van Deel E, 1 losse, 1 losse, 
(1 losse, vaste in volgende ruimte) tot laatste ruimte, 1 losse, (vaste, 1 losse, 
vaste) in laatste ruimte, keer om. 
Toer 2 (vaste, 1 losse, vaste) in eerste ruimte, (1 losse, vaste in volgende ruimte) 
tot laatste ruimte, keer om. 
Toer 3 Haal de naald uit de lus, steek de naald van voor naar achteren door de 
eerste losse van toer 4 van Deel D, trek de lus naar voren, 1 losse, vaste in eerste 
ruimte van Deel E, (1 losse, vaste in volgende steek) tot laatste ruimte, 1 losse, 
(vaste, 1 losse, vaste) in laatste ruimte, keer om. 
Toer 4-12 Herhaal toer 2 en 3, eindig aan de verkeerde kant, hecht garen af na 
toer 12. 

 

Deel G 

Toer 1 (Goede kant) Halve vaste in eerste losse van volgende verkeerde kant toer 
van Deel E met nieuwe kleur, (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot einde toer, 
keer om. 
Toer 2 vaste in eerste ruimte, (1 losse, vaste in volgende ruimte) tot eerste ruimte 
van toer 1, 1 losse, vaste in die ruimte, keer om. 
Toer 3 Haal naald uit lus, steek naald van voor naar achteren door eerste losse 
van de verkeerde kant toer van Deel E, trek lusje naar voren, (1 losse, vaste in 
volgende ruimte) tot einde toer, keer om. 
Toer 4 tot einde Herhaal toer 2 en 3 tot er nog maar één vaste overblijft, hecht af. 

 

Whip stitch 

Whipstitch de motieven aan elkaar in twee verticale panelen van 4 motieven per 
paneel, zoals in het schema. De whipstitch gaat zo: knip een stuk garen af van 
ongeveer 1,5 keer de naad. Houdt de motieven met verkeerde kanten tegen 
elkaar, halve vaste door beide lussen van beide hoeksteken, steek dan de naald 
door beide lussen van beide hoeksteken, trek het garen naar voren. Steek de 
naald van voor naar achteren door beide lussen van beide motieven in de vaste 
links van waar je zat, trek het garen weer helemaal naar de voorkant van je werk 
en herhaal dit tot de volgende hoek. Trek het garen niet te strak aan, laat de 
steken plat op de naad liggen, zodat je de steekjes nog net kunt zien als je de 
motieven openklapt en plat neerlegt. 
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Whipstitch dan de motiefpanelen aan beide zijden van het granietsteekpaneel. 
Eén steek van het motiefpaneel gaat aan één toer van het granietsteekpaneel. 

Rand 

Toer 1 Haak met de volgende kleur aan in de gemarkeerde steek in de 
rechteronderhoek van de deken. (3 vasten in de hoek, verdeel netjes vasten over 
de zijkant van de deken, met 1 vasten aan de onderkant van elke toer) 4 keer, 
zorg dat de tegenovergestelde zijdes van de deken evenveel vasten hebben, 
halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. 
Toer 2 beginstokje in hoekvaste, *3 lossen, stokje in dezelfde steek, (1 losse, 1 
overslaan, stokje) tot volgende hoek, 1 losse, stokje in hoeksteek. Herhaal vanaf * 
3 keer, laatste steek overslaan, halve vaste in beginstokje. 
Toer 3 wissel naar kleinere haaknaald, *(vaste, 3 lossen, vaste) in hoekruimte, 
(vaste, 3 lossen, vaste) in elk stokje tot overkant. Herhaal vanaf * rondom, halve 
vaste in eerste vaste, hecht af. 
 
Heel goed gedaan! Gefeliciteerd! High-five! En nu nog even alle draadjes 
wegwerken       

Copyright Informatie 

Geen van de patronen mogen mechanisch, elektronisch of op welke andere 
manier dan ook gekopieerd of gedeeld worden zonder de schriftelijke 
toestemming van Rachele Carmona en Iris van Meer. Dit geldt voor alle inhoud 
op CypressTextiles.net, BabyLoveBrand.net en EenMooiGebaar.nl. Betaalde 
patronen mogen alleen door jouzelf gebruikt worden. Je mag items verkopen die 
je zelf gehaakt hebt, maar je mag voor de verkoop niet mijn foto’s gebruiken. 
Maak je eigen foto’s! Heel veel haakplezier :)! 

 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/draadjes-wegwerken/
https://eenmooigebaar.nl/draadjes-wegwerken/

