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Op de valreep aan het eind van de zwangerschap maakte ik nog een 
hexagondekentje voor de nieuwe baby in paarstinten. Onze slaapkamer heeft een 
paarse vloer en het huis heeft paarse kozijnen, dus dat leek me wel leuk. De 
hexagonnen zijn vrij simpel en bestaan uit lossen en stokjes. Onze dochter slaapt 
er, twee jaar later, nog steeds graag onder.  

 

Ik maak de hexagonnen in 7 kleuren: Katia Merino 100% 44, Katia Merino 100% 
25, Katia Merino 100% 42, Katia Merino 100% 50, Katia Merino 100% 
70, Scheepjes Merino Soft 662 en Scheepjes Merino Soft 639. Ik haakte de deken 
met haaknaald 6. Ik zal hieronder beschrijven hoe je een hele hexagon maakt, een 
halve, hoe je ze aan elkaar zet en hoe je een rand kunt haken. Veel plezier! Stel 
gerust vragen als je ze hebt 🙂 

Hele hexagon 
Toer 1: magische ring. In de ring: 3 lossen, 1 stokje, *2 lossen, 2 stokjes* x 5, 2 
lossen, halve vaste in derde beginlosse. 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/attic24/hexagon/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken-magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2016/12/Hexagon-Toer-1a.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2016/12/Hexagon-Toer-1b.jpg
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Toer 2: 3 lossen, stokje in volgende stokje, *(stokje, 2 lossen, stokje) in 
lossenruimte, stokje in elk stokje*. Herhaal vanaf * rondom. Halve vaste in derde 
beginlosse. Elke kant heeft nu 4 stokjes en de kanten zijn gescheiden door 2 
lossen. 

 

Toer 3: 3 lossen, stokje in volgende 2 stokjes, *(stokje, 2 lossen, 
stokje) in lossenruimte van vorige ronde om hoek te maken, stokje 
in volgende 4 stokjes*. Herhaal nog 5 keer. (Stokje, 2 lossen, 
stokje) in laatste hoek. Stokje in laatste stokje. Halve vaste in 
derde beginlosse. Elke kant heeft nu 6 stokjes en de kanten zijn 
gescheiden door 2 lossen. 

 

Toer 4: 3 lossen, stokje in volgende 3 stokjes. *(stokje, 2 lossen, 
stokje) in lossenruimte van vorige ronde om hoek te maken, stokje 
in volgende 6 stokjes*. Herhaal nog 5 keer. (Stokje, 2 lossen, 
stokje) in laatste hoekruimte. Stokje in volgende twee stokjes. 
Halve vaste in derde beginlosse. Je hebt nu 8 stokjes aan elke 
kant, de kanten zijn gescheiden door 2 lossen. Hecht af. 

Halve hexagon 
 

 

Toer 1: 2 lossen, stokje, (2 lossen, 2 stokjes) 2 keer, draai om. Trek 
de magische cirkel goed dicht. (Elke kant 2 stokjes). 

 

Toer 2: 2 lossen, stokje in eerste stokje, 1 stokje in stokje, (stokje, 
2 lossen, stokje) in lossenruimte, 1 stokje in volgende 2 stokjes, 
(stokje, 2 lossen, stokje) in lossenruimte, 1 stokje in volgende 

stokje, 2 stokjes in keerlosse, draai om. (Elke kant 4 stokjes). 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2016/12/Hexagon-Toer-2a.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2016/12/Hexagon-Toer-2a.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2016/12/Hexagon-Toer-2a.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2016/12/Hexagon-Toer-2b.jpg
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Toer 3: 2 lossen, stokje in eerste stokje, 1 stokje in 
volgende 4 stokjes, (stokje, 2 lossen, stokje) in 
lossenruimte, 1 stokje in volgende 4 stokjes, 
(stokje, 2 lossen, stokje) in lossenruimte, 1 stokje 
in volgende 3 stokjes, 2 stokjes in keerlosse, draai 
om. (Elke kant 6 stokjes). 

 

Toer 4: 2 lossen, stokje in eerste stoje, stokje in volgende 6 
stokjes, (stokje, 2 lossen, stokje) in lossenruimte, 1 stokje in 
volgende 6 stokjes, (stokje, 2 lossen, stokje) in lossenruimte, 1 
stokje in volgende 5 stokjes, 2 stokjes in keerlosse, draai om. (Elke 
kant 8 stokjes). 

 

Aan elkaar naaien 
Als je eenmaal genoeg hexagonnen 
hebt gehaakt, kun je een patroontje ermee leggen. Op de foto 
hierboven zie je overigens het verschil tussen wél blokken en níet 
blokken. De hardroze hexagonnen zijn niet geblokt, de rest 
allemaal wel, en je kunt zien dat de hardroze hexagonnen echt 
nog in een soort kommetje staan. 

 

Om de hexagonnen aan elkaar te naaien leg je ze met de 
verkeerde kanten tegen elkaar aan. De goede kant heeft v-tjes 
rond de rand. Pak een draad in de kleur van één van de 
hexagonnen. Ik heb voor de foto’s een contrasterende kleur 
genomen, zodat je beter kunt zien wat er gebeurt. Gebruik een 
stopnaald en naai de hexagonnen aan elkaar door alleen de 
bovenste lusjes op te nemen. Je begint in de lossen van de hoek. 
De binnenste lossen naai je aan elkaar. Daarna neem je steeds 
het tegenovergestelde lusje. Je naait om en om van boven naar 
beneden. 

https://eenmooigebaar.nl/blokken/
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Zo ga je door totdat je bij de eerst losse van de lossenruimte bent aangekomen. 
Daarna pak je het volgende hexagon en naai je de tweede losse aan de tweede 
losse van de volgende hexagon. Ga door totdat je alle 6 kanten gehad hebt en 
werk op deze manier alle hexagonnen aan elkaar. 

Rand 
Als je wilt, kun je nog een rand om je deken heen maken. Ik heb één toer halve 
stokjes gemaakt en één toer vasten. In de eerste toer kreeg elke steek een half 
stokje. Voor de halve hexagonnen moet je even kijken wat beter uitkomt: 2 of 3 
halve stokjes per stokje is gebruikelijk. In de buitenste hoeken van de hexagonnen 
deed ik 3 halve stokjes per lossenruimte. In de binnenste hoeken, dus waar twee 
hexagonnen tegen elkaar aanlagen, haakte ik twee halve stokjes samen over de 
twee hoeken heen. Bij de vastentoer maakte ik drie vasten in het middelste van de 
drie halve hoekstokjes voor de buitenste hoeken en deed ik een vaste per half 
stokje voor de binnenste hoeken. 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/

