Eindelijk gaan we dan van start met de Crochet Along 2014, dé strepen deken!
De foto hieronder is de gemaakte deken van het originele Engelstalig patroon

Begintoer: Tip! Neem eventueel een grotere haaknaald voor deze toer.
Begin met het haken van een ketting van lossen, deelbaar door 24 (96, 120, 144 etc) en haak ze losjes!!
Haak dan 2 lossen extra om te keren.
De originele deken is gehaakt met 194 (192 + 2) lossen, zo wordt de deken ongeveer 127 cm breed. Maar dat is
afhankelijk van de gebruikte wol/acryl en de dikte van de haaknaald.
Zolang je een veelvoud van 24 + 2 hebt zit je goed. Controleer dit goed zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen.
De 2 lossen tellen als het 1e halve stokje, dus uiteindelijk heb je een oneven aantal steken. Als je met 194
lossen bent begonnen, heb je dus 193 steken.

Toer 1:
Maak in de 3e losse vanaf de haak een half stokje.
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Haak zo verder, maar haak het laatste halve stokje nog niet af….
Je hebt dan nog 3 lussen op je haaknaald.
Om de toer te eindigen, trek je de draad van de volgende kleur door de lussen om de steek af te maken. Op
deze manier eindigen we elke toer voordat we van kleur wisselen.
Haak 3 lossen en keer het werk.
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Toer 2: Tip! haak vanaf hier eventueel met een haaknaald kleiner.
De keerlossen tellen als de 1e steek van de toer (en alle toeren hierna).
Maak in elke steek een stokje.
Je kunt, als je dat wilt, je draadeindjes meteen meehaken zodat je ze later niet hoeft af te werken.
Haak dan tenminste 15 cm draad mee.

Aan het eind van de toer haak je een nieuwe kleur aan, 3 lossen en keren.
Dit waren de eerste steken van de strepen deken
Hopelijk vond je het leuk om te doen.
Tot volgende week!
Dan gaan we weer verder
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