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Haakpret dubbel  gehaak te har tjes-steek met 2 kleuren

Start met een lossenketting deelbaar door 5 (+ 2 extra).
De lengte van deze ketting moet langer zijn dan de uiteindelijke te bereiken breedte van het 
deken. De dubbele hartjes steek kruipt in elkaar en krimpt in de breedte.

Hoe bereken je het aantal lossen waarmee je moet starten?

Vermenigvuldig het aantal lossen dat gehaakt is voor de gewenste afmeting van het deken 
met 1,3. De uitkomst is het aantal lossen waarmee gestart moet worden.

Bijvoorbeeld: 

Bohème Velvet fine dekentje: voor 80 cm zijn 100 lossen nodig. Om voor de dubbele 
hartjes-steek 80 cm breedte te houden vermenigvuldig je de 100 lossen met 1,4. De 
uitkomst is 140. Dit aantal is deelbaar door 5. Tel hier nog 2 extra lossen bij op en het totaal 
waarmee je start wordt 142.

Phil Caresse dekentje: voor 80 cm zijn 150 lossen nodig. Om voor de dubbele hartjes-steek 
80 cm breedte te houden vermenigvuldig je de 150 lossen met 1,4. De uitkomst is 210. Dit 
aantal is deelbaar door 5. Tel hier nog 2 extra lossen bij op en het totaal waarmee je start 
wordt 212.

Gebruikte materialen

BabY Deken van ongeveer 75/80 cm x 110/120 cm

Babydeken Phil Caresse - naald 4
Er wordt gehaakt met 2 kleuren.
Per kleur is nodig: 11x 50g per kleur

Babydeken Bohème Velvet fine - naald 3
Er wordt gehaakt met 2 kleuren.
Per kleur is nodig: 10x 50g per kleur

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.
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Steken-uitleg

2 st samenhaken: 

Omslag, draad door de aangehaakte losse ophalen, er zijn nu 3 draden op de naald – draad 
door de eerste 2 lussen op de naald halen, er zijn nu nog 2 draden op de naald – omslag – 
nogmaals draad door dezelfde aangehaakte losse ophalen, er zijn nu 4 draden op de naald 
– draad door de eerste 2 lussen op de naald halen, er zijn nu 3 draden op de naald – draad 
door de laatste 3 lussen.

Hart: 
(2st samenhaken) – 1l – (2st samenhaken). De losse is het midden van het hart.

Haak de lossenketting zoals eerder toegelicht is en start daarna met toer 1

Kleur A
1 Start in de tweede losse; 1v – herhaal 5l – 1hv op de 5e losse vanaf de naald tot aan 
het einde van de lossenketting, eindig met 5l – 1v ipv 1hv, laat de draad rusten 

(op de foto’s zijn vasten zichtbaar, dit moeten halve vasten zijn omdat dit mooier wordt, de 
eerste en laatste vasten van de toer blijven wel vasten).
Kleurwissel naar kleur B. NIET KEREN maar aanhecht op de eerste gehaakte vaste van toer 1.

Kleur B
2 4l – herhaal tot en met de laatste 5-lossenboog; * (2st samenhaken) – 1l – (2st 
samenhaken) in de 3e losse van elke boog * – eindig met 1 dst op de laatste gehaakte 
vaste van toer 1

KEER het haakwerk en laat de draad van kleur B rusten.

1v 1v1hv1hv 1hv 1hv1hv
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kleur A .
Klap de lossenketting van toer 1 voor toer 2 langs naar boven. Toer 1 is voor en toer 2 
achter. De lossenketting ligt nu gelijk met de bovenkant van de samengehaakte stokjes.

In de volgende toer wordt een hart gehaakt over beide kleuren heen.
Haak hiervoor de draad aan door de naald onder de 5-lossenketting van toer 1 en de losse 
van toer 2 (tussen de 2x 2st in) heen te steken. 

3 4l – herhaal tot en met de laatste boog met lossen; (2st samenhaken) – 1l – (2st 
samenhaken) over  beide kleuren – eindig met 1dst op de eerste gehaakte vaste van toer 1

NIET KEREN, laat de draad rusten en haak verder met kleur B.

Kleur B
Klap toer 3 naar beneden (foto 1 hier onder afgebeeld), de bovenkant van toer 2 is tussen 
de hartjes van toer 3 zichtbaar.
In de volgende toer wordt een halve vaste gehaakt tussen de hartjes van dezelfde kleur 
heen.
Haak hiervoor de draad aan door de naald tussen de hartjes van toer 2 (tussen de 2x 2st in) 
heen te steken. 



6

4 1l – start met 1v om de eerste lossenketting van toer 2 (dezelfde kleur) – herhaal tot 
einde toer; 5l – 1hv tussen 2 hartjes – eindig met 1v tussen het laatste hart en 4 lossen van 
dezelfde kleur.

KEER het haakwerk en haak verder met kleur B.

Klap de lossenketting van toer 4 voor toer 3 langs naar boven. Toer 4 is voor en toer 3 
achter. De lossenketting ligt nu gelijk met de bovenkant van de samengehaakte stokjes.
In de volgende toer wordt een hart gehaakt over beide kleuren heen.
Haak hiervoor de draad aan door de naald onder de 5-lossenketting kleur B van toer 4 en de 
losse van toer 3 (tussen de 2x 2st in – kleur A) heen te steken. 

5 4l – herhaal tot einde toer; (2st samenhaken) – 1l – (2st samenhaken) over beide 
kleuren – eindig met 1dst op de eerste vaste van toer 4 (dezelfde kleur).

NIET KEREN, laat de draad rusten en haak verder met kleur A.
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Kleur A
Klap toer 5 naar beneden, de bovenkant van toer 3 is tussen de hartjes van toer 5 zichtbaar.
In de volgende toer wordt een halve vaste gehaakt tussen de hartjes van dezelfde kleur.
Haak hiervoor de draad aan door de naald tussen de hartjes van toer 2 (tussen de 2x 2st in) 
heen te steken. 

6 1l – start met 1v om de eerste lossenketting van toer 4 (dezelfde kleur) – herhaal tot 
einde toer; 5l – 1hv tussen 2 hartjes – eindig met 1v tussen het laatste hart en 4 lossen.

KEER het haakwerk en haak verder met kleur A

7 4l – herhaal tot einde toer; (2st samenhaken) – 1l – (2st samenhaken) over beide 
kleuren – eindig met 1dst op de eerste vaste van toer 6 (dezelfde kleur).

NIET KEREN, laat de draad rusten en haak verder met kleur B.
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Herhaal toeren 4 t/m 7. 
Om niet continue alle uitgebreide tekst terug te hoeven lezen als je handigheid hebt 
gekregen in het patroon kun je volgende korte beschrijving volgen:

4 1l – 1v om toer 5 – 5l – 1hv tussen 2 hartjes – eind; 1v tussen hart en 4 lossenketting 
van toer 5
5 4l – (2st samenhaken) – 1l – (2st samenhaken) – eind; 1dst op de vaste van toer 4
6 1l – 1v om toer 7 – 5l – 1hv tussen 2 hartjes – eind; 1v tussen hart en 4 lossenketting 
van toer 7
7 4l – (2st samenhaken) – 1l – (2st samenhaken) – eind; 1dst op de vaste van toer 6

Gepakt door het Haakpret-virus? 
Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen! 
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Goede hoogte bereikt?

Eindig met een toer hartjes in de kleur naar keuze (toer 5 of 7). Dit wordt de achterkant van 
het dekentje. Daarna kleurwissel naar de andere kleur en NIET KEREN.
Klap nu niet de laatste gehaakte toer naar beneden maar haak met deze toer hartjes aan de 
voorkant meteen onder de losse midden in het hart.
1l – start met 1v om de eerste lossenketting van dezelfde kleur – herhaal tot einde toer – 2l 
– 2v in het midden van het eerstvolgende hart van de andere kleur (achterkant haakwerk) 
– 2l – 1hv tussen de 2 hartjes in dezelfde kleur – eindig de toer met – 2v in het midden 
van het laatste hart van de andere kleur – 2l – eindig met 1v tussen het laatste hart en de 
lossenketting van dezelfde kleur.

Beide draden afhechten.

Het Beesie-popje komt uit het boek Beesie-poppen haken
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Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Make it your own by Anja Toonen
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