Droomdeken 3.0 Week 7
Extra informatie:
Hoofdkleur = Kleur
Accentkleur = Cream
Reversible:
Hoofdkleur = Cream
Accentkleur = Kleur
Gebruikte steken:
l.
= losse
hv.
= halve vaste
v.
= vaste
hst. = half stokje
st.
= stokje
dst. = dubbel stokje

V- steek:

Haaknaald 5,5 mm.
Haak in 1 steek 1st., 1l., 1st.
138e toer: (hoofdkleur) Haak 1 st., *1 v-steek, 2 steken overslaan* Herhaal *-* Eindig met 1 v-steek,
1 steek overslaan, 1 st. en 1 keerl. Je hebt nu 164 steken.
139e toer: (hoofdkleur) Haak 1 st., *1 v-steek in de l. opening* Herhaal *-* tot het einde van de toer.
Eindig met 1st. in de laatste steek, 1 keerl. (164)
140e t/m 142e toer: (hoofdkleur) Herhaal toer 139. Aan het einde van toer 142 wissel je van kleur
(accentkleur) in de laatste steek en haak nog 1 keerl. (164)

Lusjessteek:

Haaknaald 5,5 mm.
Steek je haaknaald in de steek, leg de draad over je linker vinger, til je vinger een stukje (ongeveer 2
cm) omhoog zodat je een draad voor en achter je vinger hebt. Beweeg nu je haaknaald rechts voor
de draad langs, neem je achterste draad op en trek deze door de steek. Sla om en haal door de 2
lussen op je haaknaald en laat de lus van je wijsvinger af glijden.
143e toer: (accentkleur) Haak in iedere steek een lusjessteek, sla hierbij de eerste steek over. 1 keerl.
(163)
144e toer: (accentkleur) Haak 163v., 1 keerl.
145e toer: (accentkleur) Haak in iedere steek een lusjessteek. Wissel in de laatste steek van kleur
(hoofdkleur) en haak nog 1 keerl. (163)
146e toer: (hoofdkleur) Haak 163st. Wissel in de laatste steek van kleur (accentkleur) en haak nog
1 keerl.

Bloksteek:

Haaknaald 5,5 mm.
147e toer: (accentkleur) Haak tussen het 1e en 2e st. 1v., 2l., *sla 3st. over en haak 1v. tussen 2st.
in, 2l.* Herhaal *-* tot het einde van de toer. Haak de laatste v. niet tussen de laatste 2st. maar in de
laatste steek. Wissel in de laatste steek van kleur (hoofdkleur) en haak nog 1 keerl. (163)
148e toer: (hoofdkleur) *Haak in de openingen van 2l. 3st.* Herhaal *-* tot het einde van de toer.
Haak in de laatste v. van de vorige toer nog 1st. Wissel in de laatste steek van kleur (accentkleur) en
haak nog 1 keerl. (163)
149e t/m 155e toer: Herhaal toer 147 en 148 afwisselend.
156e toer: (hoofdkleur) *Haak in de openingen van 2l. 3v.* Herhaal *-* tot

het einde van de toer.
Haak in de laatste v. van de vorige toer nog 1v., 1 keerl. (163)
157e toer: (hoofdkleur) Haak 163hst., 1 keerl.
158e toer: (hoofdkleur) Haak 163hst., 1 keerl.
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