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Sweet Dreams babydeken 

Vertaald door Wendy de Vries 

Garen: Scheepjes Whirl, 1 bol Melting Macaron 767  
Haaknaald: 3,5 mm 
Afmeting: ca. 65*80 cm  

Belangrijk om te weten  

• De deken wordt gehaakt in toeren, heen en weer, 
tot het garen van de bol is opgehaakt. 

• Keer dus na elke toer. 
• Indien je de deken groter wilt maken, haak dan meerdere lossen in het begin, en 

gebruik nog een bol van dezelfde whirl. Denk er dan ook aan dat je altijd begint en 
eindigt met een gewoon stokje in de toer met gekruiste stokjes. 

Afkortingen  

stk - steek 
l – losse 
v – vaste 
st – stokje 
kruis st – gekruiste stokjes   
*-* - herhaal voor de rest van de toer 
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Patroon  

* Haak een ketting van 157 l. 
* Begin te haken in de 4:e l vanaf de naald.  

1. 1 st in elke stk. 
2. 1 l (keersteek), ga door met 1 v in elke stk. 
3. 3 l, *sla 1 stk over, 2 st, 1 kruis st in de overgeslagen stk*, sluit af met 1 st in de laatste stk.  

* Herhaal toer 2 en 3 tot de deken de juiste lengte heeft. 
* Sluit af met een toer v in elke steek en daarna nog een toer met gewone stokjes. 
* Ik koos er voor om een toer met hv terug te haken na de laatste stokjestoer, zodat de kant 
niet zou gaan lubberen. 

   

#annavirkpanna #sweetdreamsbabyblanket 

Denk eraan dat mijn patronen beschermd zijn door de wet op copyright. Dit patroon 
behoort aan mij, Anna Nilsson en ik heb er alle rechten van. Ik vraag je daarom om mijn 
pdf niet te delen met andere, verwijs ze liever naar het patroon op mijn blog 
annavirkpanna.com.  

Wees ook welkom in mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, waar iedereen hun 
fotos kan delen hun werk gebaseerd op mijn patronen, om vragen te stellen over patronen 
enz. 

<3 Anna  

 


