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INTRODUCTIE 

Deze deken wordt gemaakt met de mozaïek haakwerk techniek, de overlay methode. Een 

simpele techniek waarbij je per toer met 1 kleur garen werkt, zodat je niet steeds van kleur hoeft 

te wisselen, maar toch mooie patronen kunt maken. 

Als je dit soort haakwerk nog niet eerder hebt gedaan, leer de techniek 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 leg uit hoe je de patroontekeningen kunt lezen 

en hoe je de terminologie voor het geschreven patroon moet lezen om het patroon te maken. 

De foto aan het begin van dit document is de voorkant van het patroon in de interwoven 

crochet techniek. De deken in mozaïek haakwerk ziet er vrijwel gelijk uit, alleen de rand is breder, 

of je kunt franjes aan de zijkanten nemen.  

Dit pattroon is ook beschikbaar in interwoven crochet. Kijk op mijn Ravelry pagina daarvoor 

(https://www.ravelry.com/designers/the-craftsteacher).  

 

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 15 bollen voor kleur 1 en 12 bollen voor kleur 2. Dit is 

voldoende voor de deken en het proeflapje. 

Als je de rand in 2 kleuren wilt doen (strepen, of kleur 1 aan 

de voorkant en kleur 2 aan de achterkant, zie bij de tutorial 

over de rand: klik hier ), dan heb je 1 bol minder nodig voor 

kleur 1 en 1 bol meer voor kleur 2: dus 14 bollen voor kleur 1 

en 13 bollen voor kleur 2 

 

De bollen zijn 100 gram en hebben 300 meter looplengte.  

Het is 100% Premium Acryl (Anti Pilling). 

 

Ik heb haaknaald 4 mm gebruikt. 

De afmeting van de deken is ongeveer 164 cm x 224 cm. 

 

Belangrijk: voor mijn berekeningen heb ik 15 cm garen voor het aanhechten en afhechten van 

elke toer gebruikt. 

 

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: 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-haakwerk/mozaiek-haakwerk-

de-overlay-methode/. 

 

https://www.dehandwerkjuf.nl/
https://www.youtube.com/c/DeHandwerkjuf
https://www.ravelry.com/designers/the-craftsteacher
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-haakwerk/gevouwen-rand-voor-mozaiek-haakwerk/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-haakwerk/mozaiek-haakwerk-de-overlay-methode/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-haakwerk/mozaiek-haakwerk-de-overlay-methode/
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OVER DE PATROON TEKENINGEN EN HET GESCHREVEN PATROON 

Ik heb verderop in dit document patroontekeningen bijgevoegd. Volg de tutorial op mijn 

website of op YouTube als je hier vanaf wilt werken. Ik heb de tekeningen in stukken opgedeeld, 

omdat het anders te klein werd om de instructies erin te kunnen zien. Ik heb zowel horizontaal en 

verticaal rijen en kolommen herhaald, zodat er een stukje overlapping is in de tekeningen. Ik heb 

dat met grijs gearceerd. 

Je kunt ook de geschreven instructies volgen en de patroontekeningen gebruiken ter controle. 

Zie de tutorial hier: https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-

haakwerk/mozaiek-haakwerk-de-overlay-methode/. 

 

AFKORTINGEN 

• v: vaste 

• st: stokje 

https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-haakwerk/mozaiek-haakwerk-de-overlay-methode/
https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/haakinstructies/mozaiek-haakwerk/mozaiek-haakwerk-de-overlay-methode/

