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   Warme zachte deken Premala

Gehaakt met Colour Crafter van Scheepjes


Benodigdheden / Needs


1 x 1432 Heerlen

1 x 1425 Deventer


1 x 1422 Eelde

1 x 1725 Ameland

1 x 1188 Rhenen


1 x 1277 Amstelveen

1 x 1084 Hengelo

2 x 1061 Meppel


1 x 1068 Den Helder

1 x 1034 Urk


1 x 1722 Alphen

1 x 1062 Dordrecht


3 x 1002 Ede


Naald/ Hook 4.5 en 5


Het wordt uiteindelijk een deken van 128 x 174 centimeter

en 1088 gram.


Dit is natuurlijk heel persoonlijk omdat iedereen een andere hand van haken heeft.


————————————————-


The measurements of the blanket are 50 x 69 inch

and weight 2 pound and 6 ounce 


This is different for everyone, because everyone has their own way of hooks


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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blok/square

Met naald 4.5/ With hook 4.5


1. Met zwart 41 lossen

2. Stokje in derde losse van haaknaald, stokjes tot einde (40)


3. 2 lossen (telt als stokje), 39 stokjes (40) , afhechten

4. Nieuwe kleur aanhechten en toer 3 herhalen


5 t/m 9. herhaal toer 3

10. herhaal toer 4


11 t/m 15. herhaal toer 3

16. herhaal toer 4


17 t/m 21. herhaal toer3

22. Met zwart herhaal toer 4


23. herhaal toer 3

———————————————-


1. With black 41 sc

2. dc in 3th sc from hook


3. 2sc (count as dc), 39 dc (40) tie off

4. attach new color and repeat row 3


5 t/m 9. repeat row 3

10. repeat row 4


11 t/m 15. repeat row 3

16. repeat  row 4


17 t/m 21. repeat row 3 

22. With black repeat row 4 


23. repeat row 3


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Aan elkaar naaien/sew together


  A = dark/donker 1062

light/licht 1422


B = dark/donker 1722

light/licht 1725


C = dark/donker 1086

light/licht 1034


D = dark/donker 1277

light/licht 1432


E = dark/donker 1061 

light/ licht 1084


F = dark/donker 1425

light/licht 1188





Naai alle delen aan elkaar met zwart volgens bovenstaande 
volgorde.


Leg de goede kanten op elkaar en gebruik de overhandse 
steek.


—————————————-

Sew al the motifs together with black as in the scheme 

above

Right sides on each other and use the overcast stitch


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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rand/edge

Met haaknaald 5/ With hook 5


Start met zwart

Haak in de stokjes vasten, (40) en verdeel over de zijkanten waar je geen stokjes hebt ook 40 

vasten, helemaal rond en sluit met een halve vasten.

De hoeken zijn: vaste, losse, vaste in 1 steek.


——————————————————


Start with black

In the dc you crochet sc (40) and in the other side where there are no dc you divide the 40 sc 

over the motif. Go all the way round en close with a slipstitch.

The corners are: sc, chain, sc


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Zwart/Black 1002

Lichtblauw/Lightblue 1034

donkerblauw/Darkblue 1068

Lichtblauw/Lightblue 1034


Zwart/Black 1002

Lila/Lilac 1188


Paars/Purple 1425

Lila/Lilac1188


Zwart/Black 1002

Lichtgroen/Lightgreen 1422


Donkergroen/Darkgreen 1062

Lichtgroen/Lightgreen 1422


Zwart/Black 1002

Rose/Pink 1084


Donkerrose/Darkpink 1061

Rose/ Pink 1084


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Zwart/Black 1002


Je kunt er nu nog voor kiezen de deken te blokken.

Ikzelf heb hem in de wasmachine gewassen op 40 graden en hem daarna vastgespeld op van die 

foam speelmatten.

Maar die van mij moest natuurlijk ook wel netjes zijn voor de foto’s!


Qua vorm vond ik hem na het haken al erg netjes, dus perse nodig is dit niet.


—————————————————————————


You can choose to wash and block the blanket now.

I put him in the washing machine on 40Celcius and blocked him afterwards.


This is not necessary because the blanket is pretty neat already 

But I would do  it for the pictures!


Veel haakplezier! / Have fun!
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uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon
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