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Introductie 
Deze deken wordt gemaakt met de interwoven crochet techniek. Het zijn twee lagen 

filet haakwerk die door elkaar ‘geweven’ zijn gedurende het haken, zodanig dat mooie 

patronen kunnen worden gemaakt. Deze deken is verder uitgevoerd in de solid squares 

variatie op de techniek, waarbij je ook ‘dichte’ hokjes maakt. Dit geeft dat je in het 

patroon heel lichte en heel donkere vlakken zult zien naast de ‘gemengde’ 

kleurvlakken. 

Als je dit soort haakwerk nog niet eerder hebt gedaan, leer de basistechniek dan eerst. 

Je kunt dit vinden op mijn website (https://www.dehandwerkjuf.nl/). Ik heb daar 

geschreven tutorials met veel foto’s en ik heb begeleidende video’s op mijn YouTube 

kanaal: https://www.youtube.com/c/DeHandwerkjuf. Ik raad je deze pagina aan om 

mee te beginnen: https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-

crochet/interwoven-of-locking-crochet-beginners-tutorials/.  

Ik heb ook tutorials hoe je de patroontekeningen kunt lezen op zowel mijn website als 

op mijn YouTube kanaal. 

Video’s en tutorials 
De geschreven tutorial voor de solid squares variatie, die we ook als proeflapje gaan 

gebruiken, vind je hier: 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-crochet/solid-

squares-variatie-voor-interwoven-crochet-introductie/. 

Ik heb ook geschreven tutorials met foto’s voor de onderrand van de deken op mijn 

website. Dat plus alle overige informatie kan hier worden gevonden: 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2022/hal-cal-2022-

introductie-en-overzicht/. 

Voor deze deken heb ik extra video’s gemaakt die je de opzet laten zien. Ik heb alles in 

een afspeellijst gezet op mijn YouTube kanaal, maar je kunt de links naar de video’s ook 

vinden op de tutorial pagina’s: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYw6e6w4C30sdTNUdhBFXGG8I1P3eAalL. 
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Gebruikt garen en haaknaalden 
Voor deze deken heb ik Scheepjes Colour Crafter garen gebruikt in 2 kleuren.  

Ik heb Roermond (1123, donkerrood) als kleur 1 

gebruikt en Lelystad (1026, roze)voor kleur 2.  

Neem 14 bollen voor kleur 1 en 13 bollen voor 

kleur 2. Dit is voldoende voor de deken en het 

proeflapje. 

De bollen zijn 100 gram en hebben 300 meter 

looplengte. Het is 100% Premium Acryl (Anti 

Pilling). 

Ik heb haaknaald 4.5 mm gebruikt. 

De afmeting van de deken is 151 cm x 227 cm.  

Maak eerst het proeflapje dat speciaal voor 

deze CAL is ontworpen en waar je de techniek kunt leren. Je kunt het patroon daarvan 

op deze pagina downloaden en daar vind je ook de video’s: 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-crochet/solid-

squares-variatie-voor-interwoven-crochet-introductie/. 

Hoe de tekeningen en het geschreven patroon te lezen 
Voor elk deel heb ik een patroontekening van de voorkant en de achterkant van het 

patroon. Volg de tutorial op mijn website of op YouTube als je hier vanaf wilt werken.  

Let op, dit is belangrijk: dit is de solid squares variatie, dus je kunt aan de achterkant niet 

zien waar je de ‘opvulsteken’ voor de dichte hokjes moet maken. Gebruik dus de 

geschreven instructies samen met de patroontekeningen van de voorkant, of gebruik 

alleen de patroontekeningen van de voorkant. De patroontekeningen van de 

achterkant dienen als een extra check. 

Ieder hokje in het patroon is opgebouwd uit 2 stokjes en een losse die de ‘opening’ in 

het hokje maakt (een open hokje), of 2 stokjes met een ‘opvulstokje’ (een dicht hokje). 

In de geschreven instructies gebruikt ik geen ‘stokje’ of ‘losse’, omdat dat gewoon 

conform de techniek is. Volg alsjeblieft de tutorials waar ik dat duidelijk maak. Ik geef 

alleen aanwijzingen waar de stokjes moeten worden gemaakt: aan de zijkant, aan de 

voorkant van de andere kleur of aan de achterkant van de andere kleur, en ik maak 

onderscheid tussen de open en dichte hokjes. 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-crochet/solid-squares-variatie-voor-interwoven-crochet-introductie/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/interwoven-crochet/solid-squares-variatie-voor-interwoven-crochet-introductie/
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Een a-rij wordt gemaakt met kleur 1, een b-rij wordt gemaakt met kleur 2. 

Elke rij bestaat uit een a-rij en een b-rij. 

A-rijen 
Een a-rij wordt gehaakt met kleur 1. 

Heel belangrijk: elke a-rij start met waar je het garen van kleur 2 moet leggen, naar 

voren of naar achteren. Als je dat niet goed doet, kan je de eerste steek van de b-rij 

niet aan de correcte kant van het werk maken. 

Elke a-rij start en eindigt met een ‘zij st’. Dit is een stokje, maar het is slechts aan de 

zijkant van het werk, dus niet voor of achter kleur 2. Kijk bij de tips verderop voor het 

eerste stokje. 

B-rijen 
Een b-rij wordt gehaakt met kleur 2. Een b-rij is altijd 1 hokje smaller dan een a-rij. 

0-rijen 
De opzet rijen maak je met lossen.  

Het aantal steken is zonder het aantal steken voor de keerlossen (als je die gebruikt om 

het eerste stokje te maken) van de volgende rij! Zie de video voor deze deken. 

Afkortingen 
• zij st: zijsteek zoals uitgelegd bij de a-rijen 

• v: voor. v 1x betekent 1 stokje maken aan de voorkant van het werk, v 3x 

betekent 3 stokjes maken aan de voorkant van het werk met lossen ertussen, 3v 

1x betekent 3 stokjes maken aan de voorkant van het werk zonder lossen 

ertussen. 

• a: achter. a 1x betekent 1 stokje maken aan de achterkant van het werk, a 3x 

betekent 3 stokjes maken aan de achterkant van het werk met lossen ertussen, 

3a 1x betekent 3 stokjes maken aan de achterkant van het werk zonder lossen 

ertussen. 

• RstA: reliëf stokje achterlangs 

• RvstA: reliëf verlengd stokje achterlangs 
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Voorbeeld van een a-rij 
Dit is een voorbeeld van een a-rij die aan de voorkant van het patroon wordt 

uitgevoerd. De solid squares zul je alleen aan de voorkant van het patroon zien, dus 

vind je hier bijvoorbeeld geen 3a 1x. 

Instructie: kleur 2 naar voren, zij st, a 1x,  v 2x, a 1x, 7v 1x, 3v 2x, a 1x, v 7x, a 1x, v 2x, a 1x, 

v 7x, a 1x, v 6x, a 1x, v 2x, a 1x, zij st 

Uitleg:  

• Breng de draad van kleur 2 naar voren.  

• zij st: doe het eerste stokje (3 lossen) 

• maak een losse 

• a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk 

• maak een losse 

• v 2x: 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

• maak een losse 

• a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk 

• maak een losse 

• 7v 1x: doe 7 stokjes aan de voorkant van het werk 

• maak een losse 

• 3v 2x: 

o doe 3 stokjes aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 3 stokjes aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

• enzovoort 

• a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk 

• maak een losse 

• zij st: doe het laatste stokje 

Voorbeeld van een b-rij 
Dit is een voorbeeld van een b-rij die aan de achterkant van het patroon wordt 

uitgevoerd. De solid squares zul je alleen aan de voorkant van het patroon zien, dus 

vind je hier bijvoorbeeld geen 3v 1x. 
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Een b-rij werkt op dezelfde manier, behalve dat het garen al aan de goede kant moet 

liggen om het eerste stokje te maken. 

Instructie: a 1x, v 3x, a 7x, 3a 2x, 7a 1x, v 8x, a 3x, v 8x, a 7x, v 4x 

Uitleg:  

• a 1x: doe het eerste stokje (3 lossen) 

• maak een losse 

• v 3x: 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 1 stokje aan de voorkant van het werk 

• maak een losse 

• a 7x: als v 3x, maar deze keer de stokjes aan de achterkant van het werk maken 

met elke keer een losse ertussen, en eindig met een losse 

• 3a 2x:  

o doe 3 stokjes aan de achterkant van het werk 

o maak een losse 

o doe 3 stokjes aan de voorkant van het werk 

o maak een losse 

• 7a 1x: doe 3 stokjes aan de achterkant van het werk 

• maak een losse 

• enzovoort 

Tips 
1. Werk het laatste stokje van een rij in de lossenopening van de vorige toer van 

dezelfde kleur. Als je na het haken van de deken mijn favoriete randje eromheen 

haakt zullen deze stokjes niet ‘schuiven’, omdat ze door de reliëfstokjes op hun 

plaats zullen worden gehouden. Het is simpeler en sneller om het zo te doen en je 

krijgt een hele mooie rand. Zie verderop in het document voor de informatie over 

de rand. 

2. Vermijdt de zijkanten zoveel mogelijk bij het afwerken van je draadjes. Ga zo snel 

mogelijk naar de binnenkant van je werk en werk daar je draadjes af.  

 

 


