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One Step Beyond Deken 

Nederlandse versie  

Door Martin Up North (www.martinupnorthblog.wordpress.com)  

  

  

  

Materiaal  

5.0 mm haaknaald 

Scheepjes Cahlista 100% natuurlijk katoen, 50 gram / 85 meter  

9 bollen in kleur 130 / old lace  

6 bollen in kleur 527 / midnight  

2 bollen in kleur 249 / saffron  

Schaartje 

Wolnaald   
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Afmetingen  

Wijdte: 84cm  

Lengte: 100cm  

Afkortingen  

l losse(n)  

2l-ruimte(s) 2 lossen-ruimte(s): de ‘2’ geeft het aantal lossen 

in de lossen-ruimte aan  

3l-ruimte(s) 3 lossen-ruimte(s): de ‘3’ geeft het aantal lossen 

in de lossen-ruimte aan   

v vaste  

herh herhaal *…*  

  

Speciale Afkortingen  
  

Mozaïekst: stokje in overgeslagen steek twee rijen lager, werkend vóór de twee 2l-

ruimtes (aan voorkant van werk). De rij lager heeft altijd dezelfde kleur als de 

mozaïekst.   

 
  

  
  
  

 

 

 
      Foto 1 

   

 

 

 

Omslaan, steek naald in overgeslagen steek.  

  

  

  
 

Foto 2  

  
  
  

  

Omslaan, haal lus op  

  
  
  

Foto 3 
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Omslaan, haal door 2 lussen, 2 lussen op naald.   

 

  
Foto 4  

  
  
  

Omslaan en haal door laatste 2 lussen op naald. 

(net zoals een normaal stokje)  

  

  
 

Foto 5     
 

  

Aantekeningen bij patroon  
  

• Eerste v wordt altijd gemaakt in dezelfde steek als de 1l  

• Maak een kleurenwissel altijd in de laatste v met nog twee lussen op de naald.   

• Het patroon wordt gemaakt in drie delen, plus de zijkanten.  

• Deel 1 en 3 volgen het mozaïek schema van haakschema 1.  

• Deel 2 volgt het mozaïek schema van haakschema 2.  

• De zijkanten worden gehaakt als deel 1 en 3, maar zonder de tweede en een -

na-laatste steek van de rij. Dit maakt de geschreven instructies een beetje 

anders, maar het volgt hetzelfde grafische patroon.  

• Elke rij van het schema staat gelijk aan twee gehaakte rijen in dezelfde kleur. 

De eerste rij daarvan ‘maakt’ het grafische patroon.  

• Elk blokje in het schema staat gelijk aan 1 steek. Als je een blokje van kleur B 

ziet in een rij van kleur A, dan haak je 2l en sla je de steek over. Hetzelfde 

geldt als je een blokje van kleur A ziet in een rij van kleur B.   

• De tweede rij is altijd: 1v in elke steek, en 2l over elke 2l-ruimte. Het schema 

wordt gevolgd van beneden naar boven en van rechts naar links.  

• Schema 1: rij 1,3,5 in kleur A, rij 2 en 4 in kleur B.   

• Schema 2: rij 1,3,5,7,9… in kleur C, rij 2,4,6,8,10… in kleur A.  

• Je haakt een mozaïekst als het blokje in de rij eronder een contrastgekleurd 

blokje is. Het wordt altijd gehaakt twee rijen naar beneden, werkend vóór je 

werk. Deze techniek geeft je de kans om een anders gekleurde steek in de rij 

daaronder te maken.  

• De tweede rij van elke rij van het haakschema is altijd een v in elke stk en 2l, 1 

overslaan over elke 2l-ruimte. De eerste rij van het haakschema zet de basis 

voor het patroon en de tweede rij maakt het af.   
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• 2 lossen tellen altijd als een steek. 3 lossen over twee overgeslagen steken 

tellen als twee steken.  

• 1 losse aan het begin van de rij telt niet als een steek.  

• Het mozaïek schema van schema 1 is een meervoud van 4 steken plus 5.  

• Het mozaïek schema van schema 2 is een meervoud van 16 steken plus 5.  

• De wijdte van het patroon is aan te passen met een meervoud van 16 steken 

plus 5.  

• Het mozaïek patroon in schema 2 herhaalt zichzelf van rij 3 tot en met rij 6 van 

het schema. Dus als je de deken korter of langer wilt maken, dan kan je een 

meervoud van deze vier rijen eraf halen of erbij haken.  

• De eerste en laatste twee steken in het mozaïek patroon zijn start/eind steken. 

Ze hebben geen effect op het grafische mozaïek patroon. Het is ook mogelijk 

om met 1 start/eind steek te werken (zoals dit patroon voor de zijkanten 

gebruikt) 

• De zijkanten hebben maar 1 start/eind steek.  

• In de vierde rij van schema 1, heb je een 3l, 2 steken overslaan als tweede 

en derde steek en twee/drie-na-laatste steek. Dit telt als twee steken. Je haakt 

2 mozaïekst over deze 3l-ruimte in de eerste rij van rij 6 van het schema  

 

Patroon 

Deel 1 (Start en schema 1)  

Met kleur A  

Rij 1 102l.  

Rij 2 1v in tweede steek, 1v in elke steek tot eind, 1l, keer. (101 v)  

Eerste rij in schema 1:  

Rij 3 101v, 1l, keer. (101 v)  

Rij 4 Zelfde als rij 3, wissel naar kleur B in laatste steek, 1l, keer. (101 v)  

Tweede rij in schema 1 (met kleur B):  

Rij 5 4v, *2l, 1 steek overslaan, 3v*, herh * tot * 23 keer, 1v, 1l, keer. (77v, 24 2l-

ruimte)  

Rij 6 4v, *2l, 1 steek overslaan, 3v, *, herh * tot * 23 keer, 1v, wissel naar kleur A, 1l, 

keer. (77 v, 24 2l-ruimte)   

Derde rij in schema 1 (met kleur A):  

Rij 7 3v, *2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 1v*, herh * tot *23 

keer, 2v, 1l, keer. (29 v, 24 mozaïekst, 48 2l-ruimte)  

Rij 8 3v, *2l, 1 steek overslaan, 1v*, herh * tot * 47 keer, 2v, wissel naar kleur B, 1l, 

keer. (53 v, 48 2l-ruimte)  

Vierde rij in schema 1 (met kleur B)  
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Rij 9 1v, 3l, 2 steken overslaan, *1mozaïekst, 1v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan*, 

herh * tot * 22 keer, 1mozaïekst, 1v, 1mozaïekst, 3l, 2 steken overslaan, 1v, 1l, keer. 

(26 v, 48 mozaïekst, 23 2l-ruimte, 2 3l-ruimte)  

Rij 10 1v, 3l, 2 steken overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 22 keer, 3v, 

3l, 2 steken overslaan, 1v, wissel naar kleur A, 1l, keer, breek kleur B. (74 v, 23 2l-

ruimte, 2 3l-ruimte)  

Vijfde rij in schema 1 (met kleur A)  

Rij 11 1v, 2mozaïekst, *3v, 1mozaïekst* herh * tot * 23 keer, 1mozaïekst, 1v, 1l, keer. 

(74v, 27mozaïekst)  

Rij 12 101v, 1l, keer. (101v)    

Schema klaar.  

Rij 13 101v, 1l, keer.  

Rij 14 101v, wissel naar kleur C, 1l, keer.  

Deel 2 (schema 2)  

Eerste rij in schema 2 (met kleur C)  

Rij 15 101v, 1l, keer. (101 v)  

Rij 16 101v, wissel naar kleur A, 1l, keer. (101 v)  

Tweede rij in schema 2 (met kleur A)  

Rij 17 2v, 2l, 1 steek overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 23 keer, 2v, 

1l, keer. (76 v, 25 2l-ruimte)  

Rij 18 2v, 2l, 1 steek overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 23 keer, 2v, 

wissel naar kleur C, 1l, keer.  

(76 v, 25 2l-ruimte)  

Derde rij in schema 2 (met kleur C):  

Rij 19 2v, 1mozaïekst, 2v, *2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 2v, 2l, 1 steek 

overslaan, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 2v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 

2v, 1mozaïekst, 2v*, herh * tot * 5 keer, 1l, keer. (52 v, 25 mozaïekst, 24 2l-ruimte)  

Rij 20 *5v, 2l, 1 steek overslaan, 3v, 2l, 1 steek overslaan, 1v, 2l, 1 steek overslaan, 

3v, 2l, 1 steek overslaan* herh * tot * 5 keer, 5v, wissel naar kleur A, 1l, keer. (77 v, 

24 2l-ruimte)   

Vierde rij in schema 2 (met kleur A):  

Rij 21 4v, *2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 2v, 2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 

1v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 2v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 3v* 

herh * tot * 5 keer, 1v, 1l, keer. (53 v, 24 mozaïekst, 24 2l-ruimte)  

Rij 22 4v, *2l, 1 steek overslaan, 3v* herh * tot * 23 keer, 1v, wissel naar kleur C, 1l, 

keer. (77 v, 24 2l-ruimte)  
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Vijfde rij in schema 2 (met kleur C)  

Rij 23 3v, *2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 2v, 2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 

3v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 2v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 1v* 

herh * tot * 5 keer, 2v, 1l, keer. (53 v, 24 mozaïekst, 24 2l-ruimte)  

Rij 24 3v, *2l, 1 steek overslaan, 3v, 2l, 1 steek overslaan, 5v, 2l, 1 steek overslaan, 

3v, 2l, 1 steek overslaan, 1v* herh * tot * 5 keer, 2v, wissel naar kleur A, 1l, keer. 

(77v, 24 2l-ruimte)  

Zesde rij in schema 2 (met kleur A):  

Rij 25 2v, 2l, 1 steek overslaan, *1mozaïekst, 2v, 2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 

2v, 2l, 1 steek overslaan, 2v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 2v, 1mozaïekst, 2l, 1 

steek overslaan* herh * tot * 5 keer, 2v, 1l, keer. (52 v, 24 mozaïekst, 25 2l-ruimte)  

Rij 26 2v, 2l, 1 steek overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan* herh 23 keer, 2v, wissel 

naar kleur C, 1l, keer. (76 v, 25 2l-ruimte)   

 
Rij 27 tot rij 170 herh rij 19 tot rij 26 nog 18 keer.  

Met kleur C  

Rij 171 2v, 1mozaïekst, *3v, 1mozaïekst* herh * tot * 23 keer, 2v, 1l, keer. (76v, 25 

mozaïekst)  

Rij 172 101v, wissel naar kleur A, 1l, keer  

  

Deel 3  

Met kleur A  

Rij 173 101v, 1l, keer.  

Rij 174 101v, 1l, keer.  

Eerste rij in schema 1:  

Rij 175 Hetzelfde als rij 2. (101 v)  

Rij 176 Hetzelfde als rij 2, wissel naar kleur B in laatste steek, 1l, keer. (101 v)  

Tweede rij in schema 1 (met kleur B):  

Rij 177 4v, *2l, 1 steek overslaan, 3v*, herh * tot * 23 keer, 1v, 1l, keer. (77v, 24 2l)  

Rij 178 4v, *2l, 1 steek overslaan, 3v, *, herh * tot * 23 keer, 1v, wissel naar kleur A, 

1l, keer. (77 v, 24 2l-ruimte)   

Derde rij in schema 1 (met kleur A):  

Rij 179 3v, *2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 1v*, herh * tot 

*23 keer, 2v, 1l, keer. (29 v, 24 mozaïekst, 48 2l-ruimte)  
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Rij 180 3v, *2l, 1 steek overslaan, 1v*, herh * tot * 47 keer, 2v, wissel naar kleur B, 1l, 

keer. (53 v, 48 2l-ruimte)  

Vierde rij in schema 1 (met kleur B)  

Rij 181 1v, 3l, 2 steken overslaan, *1mozaïekst, 1v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek 

overslaan*, herh * tot * 22 keer, 1mozaïekst, 1v, 1mozaïekst, 3l, 2 steken overslaan, 

1v, 1l, keer. (26 v, 48 mozaïekst, 23 2l-ruimte, 2 3l-ruimte)  

Rij 182 1v, 3l, 2 steken overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 22 keer, 3v, 

3l, 2 steken overslaan, 1v, wissel naar kleur A, 1l, keer, breek kleur B. (74 v, 23 2l-

ruimte, 2 3l-ruimte)  

Vijfde rij in schema 1 (met kleur A)  

Rij 183 1v, 2mozaïekst, *3v, 1mozaïekst* herh * tot * 23 keer, 1mozaïekst, 1v, 1l, 

keer. (74 v, 27 mozaïekst)  

Rij 184 101v, 1l, keer. (101 v)    

Schema klaar.  

Rij 185 101v, 1l, keer.  

Rij 186 101v, 1l, breek garen.   

De zijkanten:  

Start in de linkerbovenhoek aan de goede kant van je werk. Hecht kleur A aan in de 

eerste steek, 1l.  

Rij 1 3v, 1 steek overslaan *5v, 1 steek overslaan* herh * tot * 29 keer, 2v, 1l, keer. 

(155v)  

Rij 2 155v, 1l, keer  

Eerste rij in schema 1:  

Rij 3 Hetzelfde als rij 2. (155 v)  

Rij 4 Hetzelfde als rij 2, wissel naar kleur B in laatste steek, 1l, keer (155 v)  

Tweede rij in schema 1 (met kleur B):  

Rij 5 3v, 2l, 1 steek overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 36 keer, 3v, 1l, 

keer. (117 v, 38 2l-ruimte)  

Rij 6 3v, 2l, 1 steek overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 36 keer, 3v, 1l, 

wissel naar kleur A, 1l, keer. (117 v, 38 2l-ruimte)  

Derde rij in schema 1 (met kleur A):  

Rij 7 2v, *2l, 1 steek overslaan, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan, 1v*, herh * tot * 37 

keer, 1v, 1l, keer. (41 v, 38 mozaïekst, 76 2l-ruimte)  
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Rij 8 2v, *2l, 1 steek overslaan, 1v*, herh * tot * 75 keer, 1v, wissel naar kleur B, 1l, 

keer. (79 v, 76 2l-ruimte)  

Vierde rij in schema 1 (met kleur B)  

Rij 9 1v, 2l, 1 steek overslaan, *1mozaïekst, 1v, 1mozaïekst, 2l, 1 steek overslaan*, 

herh * tot * 37 keer, 1v, 1l, keer. (40 v, 76 mozaïekst, 39 2l-ruimte)  

Rij 10 1v, 2l, 1 steek overslaan, *3v, 2l, 1 steek overslaan*, herh * tot * 37 keer, 1v, 

wissel naar kleur A, 1l, keer, breek kleur B. (116 v, 39 2l-ruimtes)  

Vijfde rij in schema 1 (met kleur A)  

Rij 11 1v, 1mozaïekst, *3v, 1mozaïekst* herh * tot * 37 keer, 1v, 1l, keer. (116 v, 39 

mozaïekst)  

Rij 12 155v, 1l, keer.    

Rij 13 155v, 1l, keer.  

Rij 14 155v, 1l, breek garen.  

  

Wissel naar de andere kant. Start in de hoek 

rechtsonder aan de goede kant van je werk. Herhaal rij 

1 tot rij 14, breek garen niet af, keer werk.   

Afwerkrand:   

1v in elke v, wanneer je de korte kant van de zijkanten bereikt, haak je 1v in elke rij, 

waarbij je elke zesde rij overslaat. Dus je haakt 12v in 14 rijen. Daarna ga je door 

met 1v in elke v. Werk 1l in de hoeken.  

In de volgende rij haak je 1v in elke v rondom in kleur C. Werk weer 1l in de hoeken.    

Breek garen en werk eindjes weg.  

 


