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Kanten DekenKanten Deken Gehaakt in Go Handmade's Soft Bamboo "fine". De bamboe zorgt voor de zachte ervaring, en lichtheid, de katoen voegt stevigheid toe en het kleine beetje acryl maakt het garen extra sterk: 70% Bamboe/23% Katoen, 7% Acryl, 50 g/180 m. 

Veel kleuren

GARENGEBRUIK
Maat  85 x 57 cm 
Soft Bamboo “fine” 300 g 

Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm
Steekverhouding: 21  /10cm
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Soft Bamboo 
”fine”
- een buitengewoon bamboe garen

Het garen bestaat uit 70% bamboe, wat aan het garen 

de zachtste ervaring en een speciale lichtheid toevoegt. 

Comfortabel voor de huid, het is ook zeer vriendelijk 

voor de kinderhuid. De tekstuur is zijdeachtig en het 

valt mooi.

Bamboe en het milieu - Bamboe is de snelst groeiende 

plant ter wereld, en dus een uitstekende bron voor 

duurzame productie. Bamboe laat meer zuurstof los 

dan welke plant dan ook en groeit zonder het gebruik 

van pesticiden. 23% katoen en 7% acryl helpt om het 

zachte bamboe stabiel te houden en geeft het draad 

een goed vormbehoud. Wasbaar in de 

machine.

70% Bamboe/23% katoen/7% acryl,  

50 g/180 m.

Veel kleuren
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Kanten Deken

Keer elke toer met 3 lossen.
Aantal steken is een veelvoud van 3 + 1.

1.) 111 l, 1 l, keren
2.)  Begin in 2e st, 110 v, keren
3.) 3 l, sla 2 stn over, *1 stk gr, 1 l, sla 2 stn over*, keren
4.) 3 l, sla 2 stn over, *1 stk gr, 1 l*, keren

Herhaal de 4e toer tot de gewenste hoogte is bereikt.  
De deken uit het voorbeeld is 114 toeren hoog.

Rand

1.) 1 r v. 
 Langs de zijkanten haak je 2 v in een stk gr en 1 v ertussen. 
 Aan de onder- en bovenkant haak je 1 v in elke st, 3 v in elke hoek.
2.) 4 l, 3 dubbele stk in elke st aan alle vier de zijden.

 
 

AFKORTINGEN EN DEFINITIES
st(n) Steek (steken)
l  Losse
hv  Halve vaste
v Vaste
stk Stokje
stk gr   Stokjesgroep (bestaat uit 3 stokjes)
r  Rij
* ... *    De instructies die tussen de sterren staan 

aangegeven, moeten gedurende de 
hele toer worden herhaald of met het 
nummer achter x.

Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm

Steekverhouding: 21 stk/10 cm

! Een veelvoud van 3 + 1 
betekent dat het totaal aantal 
steken een veelvoud van 3 
moet zijn. Tel er dan 1 losse bij 
op (+1) = 111 lossen + 1 losse.
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Goed om te weten Goed om te weten 
Haaknaald maat & Dichtheid Haaknaald maat & Dichtheid 
Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met 
naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit  
als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit 
van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te 
haken. 
De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe 
strak je haakt, wij adviseren haaknaald. 


