Droomdeken 3.0 CAL 2019
Proeflapje granietsteek:
De granietsteek komt later pas in het patroon terug maar we
haken nu alvast het proeflapje. Voordat we beginnen aan het
eerste deel van het patroon starten we dus eerst met een
proeflapje haken van de granietsteek. Dit moet je altijd doen! Ook
als je de granietsteek al goed onder de knie hebt. Dit is de steek
waar je, je haaknaalden op aanpast voor heel de deken. Haak je
de granietsteek te strak dan geeft dit geen mooi eindresultaat.

Info proeflapje:
Haaknaald 6 mm.
Afmeting 10 x 10 = 13 steken, 16 toeren.
De beginketting haak je met haaknaald 6,5mm
(of je haakt met haaknaald 6mm en je haakt de ketting losser).
Probeer niet te strak te haken. Kom je niet helemaal uit met de stekenverhouding? Neem dan een
haaknaald die een halve maat groter is (6,5mm) en pas dan ook je haaknaald 5,5 mm aan naar 6
mm. Haaknaald 5 en 8 blijven hetzelfde.
Video tutorial proeflapje granietsteek:
Monique legt je in de onderstaande video uit hoe het proeflapje van de granietsteek haakt.
https://www.youtube.com/watch?v=JXotS3BDVMY
Tips:
We geven je graag nog wat tips die het haken van de Droomdeken 3.0
gemakkelijker maken.

Markeerringen:
Plaats om de 20 of 40 steken (of wat jij handig vindt) een markeerring. Zo weet je precies op hoeveel
steken je zit. Als je bijvoorbeeld op de helft van de deken bent en dan per ongelijk de tel kwijt bent,
dan kun je dus gemakkelijk per 50 steken tellen (i.p.v elke steek te tellen).
Kleurwissel:
Knip bij een kleurwissel de begin- en de einddraad niet te kort (ongeveer 15 a 20 cm.) zodat je ze
straks goed in kunt stoppen.
Deken breder haken:
Als je de deken breder wil maken begin je met een beginketting die deelbaar is door 16 + 3l. + 1l.

© De Droomdeken 3.0 Patronen zijn eigendom van Wolplein.nl
en mogen niet zonder toestemming digitaal of fysiek verspreid worden.

