
 

 

Gehaakte Zeemeerminnen deken 
(voor zeemeer-minnen en -mannen van 6 tot 10 jaar ) 
 
Benodigdheden 
 
Garen:  
6 bollen zeeman luxery oud roze 
 
Gereedschap: 
Haaknaald nr. 6 
Schaar 
Stopnaald 
Steken markeerders 
 
Afkortingen 
l: losse   
v: vaste   
hv: halve vaste   
stk: stokje     
dstk: dubbel stokje  

 
Lijf 
We beginnen met het lijf.  
Haak 112 losse. 
1. Haak in de 4de l vanaf de haaknaald 3stk,  2 l overslaan 1 v in de 
volgende l,  *2 l overslaan 4 stk in de volgende l, 2 l overslaan 1 v in de 
volgende l * herhaal van *-* tot het einde, 3 l, keer. 
2. 2 stk in de 1ste v, *1v tussen het  2de en 3de  stk van de schelp van de 
vorige toer, 4 stk in de volgende v* herhaal van *-* en eindig met een v 
tussen het laatste stk en de 3 l van het begin, 3 l, keer. 
3-36. Herhaal toer 2 (wil je een langer bovenstuk herhaal toer 2 dan tot de 
gewenste hoogte). Sluit de toer met een hv op de 3de l van het begin van de 
toer. Plaats hier een steken markeerder zodat je weet wat het begin/einde 
van de toer is. Keer het werk nu niet meer en haak rond.  
37-78. Ga verder met het schelpen patroon zoals bij toer 2. Dus haak in 
elke v 4 stk en in het midden van elk schelpje een v (wil je een langere 
staart ga dan door met deze toer tot de gewenste lengte). Hecht de draad 
af. 
 
Staart 
We gaan nu de staart maken.  
Haak met een nieuwe draad aan in de zijkant van de laatste schelpjes toer 
(Dus niet in het midden waar de ingang zit maar aan de zijkant). 
Haak 53 l  
1. Haak in de 2de l vanaf de haaknaald 1v, haak langs de losse ketting in 
elke l 1 v. Haak nu met een v in de voor en achterkant van de staart zodat 
de deken aan de onderkant sluit. (52 v) 



 

 

2. Ga nu weer verder over de zojuist gehaakte v slinger maar haak nu 
alleen in de achterste lussen. Stop met v haken tot er nog 2 steken over 
zijn. 1 l, keer (50 v). Blijf alleen in de achterste lussen haken. 
3. 50 v, sluit met een v in de voor en achterkant van de staart, keer. 
4. 48 v, 1 l, keer. 
5 . 48 v, sluit met een v in de voor en achterkant van de staart, keer. 
6-46. Ga zo door met minderen tot er nog 14 steken over zijn.  
Nu gaan we weer meerderen zodat de tweede helft van de staart erbij 
komt. 
49. 14 v, 3 l, keer. 
44. 16 v, sluit met een v in de voor en achterkant van de staart, keer. 
45. 16 v, 3 l, keer. 
46. 18 v, sluit met een v in de voor en achterkant van de staart, keer. 
47-88. Herhaal bovenstaande tot er weer 52 steken zijn. Hecht de draad 
af. 
Je kan nu nog aan de bovenkant (de ingang) een schelpjesrand haken met 
dubbele stokjes.  
Haak een nieuwe draad aan in de rechterkant van de deken.  
Haak 4 l en 3dstk in dezelfde st. Haak in de volgende v een v. 
Haak nu in het volgende schelpje 4 dstk en in het daarop volgende 
schelpje een v. Haak zo verder tot het einde. Hecht de draad af. 
Werk	alle	losse	draden	weg.	En	klaar	is	je	deken.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dit	patroon	is	met	liefde	en	zorg	voor	jullie	gemaakt	door	Club	Geluk.	Mochten	er	
per	ongeluk	toch	fouten	in	zitten	dan	horen	wij	dat	graag.	Mail	deze	dan	naar:	
info@clubgeluk.nl	©Club	Geluk	(www.clubgeluk.nl)	


