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Aan elkaar haken 
Je hebt nodig: 

- Corner to corner gehaakte pixel blokken en banners
- Zelfde haaknaald die je gebruikte om de blokken en banners te haken
- Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

gebruikt) 
- Schaar 
- Stopnaald 

 
We gaan de blokken en de banners aan elkaar haken
join as you go. Hiervoor is het handig om te weten in welke volgorde je de 
blokken en de banner wilt hebben. Ik heb ervoor gekozen dat mijn deken er zo 
uit komt te zien: 
 

 
We gaan eerst de blokken rij voor rij aan elkaar haken. 
Mijn eerste rij bestaat uit: walkie talkie, groen scherm en de zwarte vrijstelling.
Ik begin door de walkie talkie en het groene scherm aan elkaar te haken. 
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Corner to corner gehaakte pixel blokken en banners 
Zelfde haaknaald die je gebruikte om de blokken en banners te haken
Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

We gaan de blokken en de banners aan elkaar haken met de corner to corner 
. Hiervoor is het handig om te weten in welke volgorde je de 

blokken en de banner wilt hebben. Ik heb ervoor gekozen dat mijn deken er zo 

 

eerst de blokken rij voor rij aan elkaar haken.  
Mijn eerste rij bestaat uit: walkie talkie, groen scherm en de zwarte vrijstelling.
Ik begin door de walkie talkie en het groene scherm aan elkaar te haken. 

 

Zelfde haaknaald die je gebruikte om de blokken en banners te haken 
Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

met de corner to corner 
. Hiervoor is het handig om te weten in welke volgorde je de 

blokken en de banner wilt hebben. Ik heb ervoor gekozen dat mijn deken er zo 

Mijn eerste rij bestaat uit: walkie talkie, groen scherm en de zwarte vrijstelling. 
Ik begin door de walkie talkie en het groene scherm aan elkaar te haken.  
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Ik begin rechts onderin de hoek van het blok (in mijn geval de walkie talkie), 
daar hecht ik de draad aan. 
 

 
Haak 6 lossen 
 

 
Haak 3 stokjes in de eerste 3 lossen 
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Maak de corner to corner steek met 1 halve vaste tussen de eerste 2 pixels van 
het blok vast. 
 

 
Haak 3 lossen, 1 halve vaste tussen de volgende pixels van het blok. 
 

 
Haak 3 lossen en keer je werk. 
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Haak 3 stokjes in de lossenboog en 1 halve vaste in de aangrenzende 
lossenboog. 
 

 
Haak nog een corner to corner steek om de breedte van 2 pixels te bereiken. 
 

 
We gaan nu beginnen met het andere blok eraan vast haken.  
Keer je werk, haak 1 halve vaste in de linker onderhoek van het blok dat naast je 
eerste blok komt (bij mij het groene scherm).  
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Haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes van de zojuist gehaakte corner to corner 
steek en 1 in de lossenboog van dezelfde corner to corner steek. 
Maak de corner to corner steek vast met 1 halve vaste tussen de eerste twee 
pixels van het tweede blok. 
 

 
Haak 3 lossen, 1 halve vaste tussen de volgende twee corner pixels van het blok. 
 

 
Haak 3 stokjes in de lossenboog en 1 halve vaste in de aangrenzende 
lossenboog. 
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Haak nog een corner to corner steek, 1 halve vaste tussen twee aangrenzende 
pixels van het eerste blok. 
 

 
* Haak 3 lossen, 1 halve vaste tussen de volgende pixels van het blok. 
 

 
Haak 3 lossen, keer je werk 
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Maak twee corner to corner steken  
 

 
Keer je werk en haak vast met 1 halve vaste tussen twee aangrenzende pixels 
van het tweede blok. 
 

 
Haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes van de zojuist gehaakte corner to corner 
steek en 1 in de lossenboog van dezelfde corner to corner steek. Maak de corner 
to corner steek vast met 1 halve vaste tussen de volgende pixels van het blok. 
 
Haak 3 lossen, 1 halve vaste tussen de volgende pixels van het blok. 
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Haak 2 corner to corner steken, de halve vaste van de tweede corner to corner 
steek maak je tussen twee aangrenzende pixels van het blok. 
 
Herhaal vanaf * tot beide blokken bijna aan elkaar vast zitten. 
 

 
Nog 3 pixels te gaan! 
 

 
Haak 2 corner to corner steken 
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Keer je werk en maak 4 halve vasten, 3 in de stokjes en 1 in de lossenboog 
 

 
Haak 3 lossen 
 

 
Maak 3 stokjes in de lossenboog, 
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1 halve vaste tussen 2 aangrenzende pixels van het blok, keer je werk. 
 

 
Haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes, 1 in de lossenboog. 
Keer je werk, maak hem vast met 1 halve vaste in de bovenhoek van het tweede 
blog. 
 
Maak op dezelfde manier het laatste blok van deze rij eraan vast (in mijn geval 
de zwarte vrijstelling naast het groene scherm). 
Zo maak je ook de andere rijen blokken aan elkaar vast. 
Als je alle rijen af hebt gaan we ze aan elkaar vast haken. Dit gaat op dezelfde 
manier als dat we de blokken aan elkaar hebben gehaakt.  
Ik ga van boven naar beneden, dus eerst de bovenste banner aan rij 1, dan rij 1 
aan rij 2, rij 2 aan rij 3 en rij 3 aan de onderste banner. 
 
Je deken zit in elkaar, op naar de rand! 
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Rand haken 
Je deken zit in elkaar dus is het tijd om de rand te gaan haken.  
Je hebt nodig: 

- In elkaar gehaakte pixel deken 
- Zelfde haaknaald die je gebruikte om de blokken en banners te haken 
- Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

gebruikt) 
- Schaar 
- Stopnaald 

 
Ik leg de rand uit door middel van een klein proeflapje. 
 
Voor de rand gaan we ook de corner to corner steek gebruiken. Hij heeft veel 
weg van de join as you go, hij wordt ook twee pixels breed. 
 

 
Hecht ergens aan de zijkant van de deken aan, het maakt niet uit waar.  
Haak 6 lossen, haak 3 stokjes in de 1e 3 lossen en een halve vaste tussen 2 
pixels van de deken vast. 
 

 
Haak nog twee pixels net als bij het aan elkaar haken. 
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We gaan er nu niet weer iets aan vast haken, we maken een rand 
dus haken we 4 halve vaste, 3 in de stokjes en 1 in de lossenboog. 
 

 
Haak verder tot je in de hoek bent. 
 
Je kan op twee manieren bij de hoek uitkomen. Ik leg beide manieren uit, je 
moet zelf kijken welke hoek voor jou van toepassing is. 

Hoek 1 
 

 
Voor als je zoals bovenstaande uitkomt bij de hoek haak je als volgt verder: 
Kom je niet zo uit? Kijk dan bij hoek 2. 
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Keer je werk en haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes en 1 in de lossenboog. 
 

 
 

 
Haak 6 lossen, 3 stokjes in de 1e 3 lossen en 1 halve vaste tussen 2 
aangrenzende pixels. 
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En dan haak je weer verder met de corner to corner steek, 2 pixels breed. 
 

Hoek 2 
 

 
Voor als je zoals bovenstaande uitkomt bij de hoek haak je als volgt verder: 
Kom je niet zo uit? Kijk dan bij hoek 1. 
 

 
Haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes, 1 in de lossenboog. Haak hierna nog 1 
pixel. 
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Keer je werk, haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes, 1 in de lossenboog.  
Haak 6 lossen, 3 stokjes in de 1e 3 lossen en 1 halve vaste tussen 2 
aangrenzende pixels. 
 

 
En dan haak je weer verder met de corner to corner steek, 2 pixels breed. 
 
Zo kan je gewoon verder haken. Kom je bij een hoek, dan kijk je even op welke 
manier je verder moet. 
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We haken een rand om de hele deken, maar je kan hierbij op 2 manieren 
eindigen. Ik leg ze hieronder beide uit, je moet zelf even kijken welke voor jou 
van toepassing is. 
 

Rand afsluiten 1 
 

 
Voor als je zoals bovenstaande uitkomt bij de het afsluiten van de rand haak je 
als volgt verder: 
Kom je niet zo uit? Kijk dan bij rand afsluiten 2. 
 
 

 
Haak 3 lossen, 1 halve vaste tussen de aangrenzende pixels (het begin van de 
rand) 
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Keer je werk, haak 2 pixels. 
 

 
Keer je werk, haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes en 1 in de lossenboog. 
Haak nog een pixel en maak de halve vaste vast tussen de twee aangrenzende 
pixels. 
 

 
Keer je werk, haak 4 halve vasten, 3 in de stokjes en 1 in de lossenboog. 
Keer je werk en haak de laatste hoek vast met 1 halve vaste in de hoek van de 
aangrenzende pixel. 
 
Hecht af. 
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Rand afsluiten 2 
 

 
Voor als je zoals bovenstaande uitkomt bij de het afsluiten van de rand haak je 
als volgt verder: 
Kom je niet zo uit? Kijk dan bij rand afsluiten 1. 
 

 
Haak nog 2 pixels 
 

 
Haak 1 halve vaste tussen de aangrenzende pixels 
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Keer je werk, haak 5 halve vasten, 3 in de stokjes en 1 in de lossenboog en 1 
tussen de aangrenzende pixels in. 
 

 
Haak 3 lossen, maak met 1 halve vaste vast in de hoek van de aangrenzende 
pixel. 
 

 
Keer je werk, haak 3 stokjes. 
Keer je werk en haak met 1 halve vaste vast in de hoek van de aangrenzende 
pixel. 
 
Hecht af. 
 
De deken is nu bijna klaar. 
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Rand vasten 
Om de deken helemaal af te werken haken we er nog 1 rand vasten omheen
 
Je hebt nodig: 

- Gepixelhaakte deken met corner to corner rand
- Haaknaald 0,5/1,0 mm kleiner dan waarmee je de deken hebt gehaakt
- Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

gebruikt) 
- Schaar 
- Stopnaald 

 
In elke corner to corner steek haak je
lossen, 1 vaste, zodat je mooie hoeken krijgt.
Als je helemaal rond bent werk je alle draden netjes weg en je deken is klaar.
 
 
 
Heb jij de deken (of een deel ervan) gehaakt? Deel een foto + voornaam met mij 

en wie weet zie je je eigen haakwerk voorbij komen 
november 2020! Je kan je foto mailen naar 

Alvast dankjewel, ik kijk uit naar je foto(‘s)! :

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik en mag niet openba
worden. Het patroon en de producten voortkomend uit het patroon mogen niet 

voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Mocht je vragen hebben over dit patroon kan je mailen naar:
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Om de deken helemaal af te werken haken we er nog 1 rand vasten omheen

Gepixelhaakte deken met corner to corner rand 
Haaknaald 0,5/1,0 mm kleiner dan waarmee je de deken hebt gehaakt
Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

In elke corner to corner steek haak je 2 vasten. In de hoeken haak je: 1 vaste, 2 
lossen, 1 vaste, zodat je mooie hoeken krijgt. 
Als je helemaal rond bent werk je alle draden netjes weg en je deken is klaar.

Heb jij de deken (of een deel ervan) gehaakt? Deel een foto + voornaam met mij 
en wie weet zie je je eigen haakwerk voorbij komen in de vlog van maandag 2 

november 2020! Je kan je foto mailen naar madebymriek@gmail.com
Alvast dankjewel, ik kijk uit naar je foto(‘s)! :-D

 

 
 

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik en mag niet openba
worden. Het patroon en de producten voortkomend uit het patroon mogen niet 

voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 
Mocht je vragen hebben over dit patroon kan je mailen naar:

madebymriek@gmail.com 

 

Om de deken helemaal af te werken haken we er nog 1 rand vasten omheen. 

Haaknaald 0,5/1,0 mm kleiner dan waarmee je de deken hebt gehaakt 
Wit garen (zelfde merk als je bij de pixel blokken en banners hebt 

2 vasten. In de hoeken haak je: 1 vaste, 2 

Als je helemaal rond bent werk je alle draden netjes weg en je deken is klaar. 

Heb jij de deken (of een deel ervan) gehaakt? Deel een foto + voornaam met mij 
in de vlog van maandag 2 

madebymriek@gmail.com 
D 

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik en mag niet openbaar gemaakt 
worden. Het patroon en de producten voortkomend uit het patroon mogen niet 

 
Mocht je vragen hebben over dit patroon kan je mailen naar: 


