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Baby Dreams babydeken  

Garen: 1 cake Scheepjes Whirl, 768 Sherbert Rainbow 
Haaknaald: 3,5 mm Clover Amour 
Afmeting: 65*83 cm 

Goed om te weten 
 
- Instructies tussen *-* wordt herhaald, de hele toer uit, 
of het aantal keer dat aangegeven wordt. 
- Je begint elke toer met stokjes met 3 lm als eerste 
stokje - - Het laatste stokje van een toer wordt gemaakt 
in de 3e losse van de eerste 3 l van het begin van de 
vorige toer. 
- Instructies tussen  (-) worden gehaakt in de zelfde steek of lossenboogje 

 Keer je werk na elke toer. 

Afkortingen 
 
l – losse 
st – stokje 
s – steek 
lb – lossenboogje 
relst-v – reliefstokje van voren 
relst-a – reliefstokje van achter 
hv – halve vaste 
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Patroon 
 
Haak een ketting van 164 l. 

1. Begin in de 4e l vanaf de haak. 1 st in elke steek. (161 st) 

2. 3 l, 9 st, *sla 2 s over, (2 st, 1 l, 2 st) in de volgende s, sla 2 s over, 1 st in de volgende s*, 
herhaal *-* 10 keer in totaal, 5 st, sla 2 s over, (2 st, 1 l, 2 st) in de volgende s, sla 2 s over, 1 
st, sla 2 s over, (2 st, 1 l, 2 st) in de volgende s, sla 2 s over, 6 st, herhaal *-* 10 keer in totaal, 
9 st. Keer je werk. 

3. 3 l, 9 st, *(2 st, 1 l, 2 st) in het lb, sla 2 st over, 1 relst-v rond het st dat alleen staat, sla 2 st 
over*, herhaal *-* 9 keer in totaal, (2 st, 1 l, 2 st) in het lb, sla 2 st over, 6 st, (2 st, 1 l, 2 st) in 
het lb, sla 2 st over, 1 relst-v rond het st dat alleen staat, sla 2 st over, (2 st, 1 l, 2 st) in het lb, 
6 st, herhaal *-* 9 keer in totaal, (2 st, 1 l, 2 st) in het lb, sla 2 st over, 10 st. Keer je werk. 

4. 3 l, 9 st, *(2 st, 1 l, 2 st) in het lb, sla 2 st over, 1 relst-a rond het stokje dat alleen staat, sla 
2 st over*, herhaal *-* 9 keer in totaal, (2 st, 1 l, 2 st) in het lb, sla 2 st over, 6 st, (2 st, 1 l, 2 
st) in het lb, sla 2 st over, 1 relst-a rond het stokje dat alleen staat, sla 2 st over, (2 st, 1 l, 2 
st) in het lb, 6 st, herhaal *-* 9 keer in totaal, (2 st, 1 l, 2 st) in het lb, sla 2 st over, 10 st. Keer 
je werk. 

Herhaal toer 3 en 4 totdat de deken zo lang is als je het wilt hebben, of totdat het garen 
bijna op is  ;) Mijn deken meette ongeveer  82 cm 
voor de afsluitende toer. 

* Haak 1 toer met stokjes. 1 st in elke steek en 1 st 
in elk lb (161 st) 

* Sluit af met hv teruggehaakt, zodat de kant niet 
gaat lubberen. 

Maak de draden vast, strek de deken zodat de 
reliefsteken mooi vallen. Ikzelf heb zelfs mijn deken 
geblokt. 
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 Denk eraan dat mijn patroon beschermd zijn met copyright. Dit patroon behoort aan 
mij, Anna Nilsson en ik heb alle rechten. Ik vraag je daarom om mijn pdf-er niet te delen 
met anderen, verwijs liever naar mijn patroon op mijn blogg annavirkpanna.com. 

Heb je vragen, og klopt er iets niet met mijn patroon of de vertaling, neem dan kontakt op 
met mij op mijn email  annavirkpanna@gmail.com. 

Graag kun je deelnemen in mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, waar 
iedereen welkom is om hun fotos van hun werk, dat gemaakt is met mijn patronen, te delen, 
of om vragen te stellen met betrekking tot de patronen. 

Vergeet ook niet om je fotos op sociale media te taggen met #annavirkpanna en 
#babydreamsblanket, zodat ik ook van jullie mooie werkstukken kan genieten. 

<3 Anna 


