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Het aan elkaar haken van de lapjes

Alle naden van deze deken worden gemaakt in vaste, gehaakt door de achterste lussen. Deze manier van afwerken geeft 
ieder vierkant een eigen kader. Het is geen must het op deze manier te doen. Je kunt er altijd voor kiezen het op een 
andere manier te doen, zoals met halve vaste of met een naaimachine.

De kleine lapjes worden eerst met copper aan elkaar gehaakt tot 1 groter lapje
van 4 x 4 lapjes.

Begin met de kleinste vierkanten.
Leg 2 lapjes (1 van Combinatie A en 1 van Combinatie B) met de goede
kanten op elkaar. Begin in de steek na de hoek. Haak nu vaste in de achterste
lusjes van elk vierkant, De voorzijde ziet eruit als op de foto.

Als je aan het eind van 2 vierkantjes ben, haak je door de achterste lussen 
van de halve stokjes in de hoek. De volgende 2 lapjes liggen als volgt, naar 
een lapje van combinatie A komt een lapje van combinatie B en andersom. 
Werk verder door de achterste lussen tot 1 steek voor de hoek. 
Je heb nu de lapjes horizontaal aan elkaar gehaakt.

Draai de lapjes nu een slag en haak de verticale lijn op dezelfde manier.
Wanneer je in het midden komt gebruik de 2 hoeksteken zoals hierboven
staat aangegeven. Spring over de horizontale lijn heen. 

De buitenste hoeksteken worden nog niet gebruikt !!!!!!!

Als het goed is heb je nu 4 lapjes gemaakt die er als het 
goed is zo uitzien.  
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Nu kunnen we alle lapjes aan elkaar gaan zetten. Hiervoor gebruiken we Stone

Kijk naar het plaatje van het orgineel hoe de lapjes zouden moeten komen te liggen (uiteraard is een eigen variatie altijd 
mogelijk).

Omdat niet alle lapjes evenveel steken aan de buitenrand hebben speld je eerst de lapjes netjes op elkaar waarna je ze gaat
vasthaken. Dus een klein beetje smokkelen mag Kleine tip. Als je smokkelt doe het dan in een hoek daar valt het minder 
op dan in het midden.

Begin met het middelste vierkant en haak hieromheen de 4 rechthoekige lapjes (deel 2) en de 4 lapjes bestaande uit 4 
vierkanten (deel3). Laat hierbij de hoeksteken aan de buitenranden ongebruikt.
 
Als je bij het midden van een lapje bestaande uit 4 kleinere vierkantjes komt, De buitenste hoeksteken van de beide lapjes
samenhaken aan het grotere geheel.

Bij het vasthaken van de zijkanten van de rechthoekige lapjes 1 vaste in de vaste toer en 4 vaste in een stokjestoer. 

Het werk kan een beetje hobbelig lijken op dit moment, maar dat trekt weg als je verder gaat.

Haak ook de overige vierrkanten eromheen. Haak de hoeksteken waar 2 lapjes samenkomen weer samen voor je ze aan 
een ander vierkant vastmaakt. 
Laat net als eerder de buitenste steken van de hoeken ongebruikt. Deze worden gebruikt in de rand.
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