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The Garden State Afghan 
Door Julie Yeager Designs, vertaling door Iris van Meer 

De Garden State Deken lijkt op een mooie verzameling bloemen in het gras. De deken wordt gemaakt uit makkelijk 

meeneembare vierkantjes van drie verschillende maten. Het haken van deze deken geeft je uren haakplezier terwijl 

je je creativiteit vrij laat stromen!  

Er zijn veertien aparte patronen, die elk vier keer worden herhaald. Als je het voorgeschreven pakket garen gebruikt, 

kun je de kleurwisselingen volgen zoals aangegeven. Als je ander garen gebruikt en je niet zo druk maakt om 

hoeveelheden kun je gewoon de Hoofdkleur (HK) gebruiken wanneer dat staat aangegeven en de andere kleuren 

naar keuze invullen.  

Materiaal 

Voorgesteld garen: Scheepjes Stonewashed XL (75 meter per 50 gram bolletje) 

De kleuren in de officiele Garden State Deken 

Hoofdkleur (HK): Amazonite, 20 bollen 

Kleur A: Carnelian, 4 bollen 

Kleur B: Canada Jade, 3 bollen 

Kleur C: New Jade, 2 bollen 

Kleur D: Rose Quartz, 3 bollen 

Kleur E: Pink Quartzite, 3 bollen 

 

De kleuren in mijn deken:  

Hoofdkleur (HK): Canada Jade, 20 bollen 

Kleur A: Red Jasper, 4 bollen 

Kleur B: Yellow Jasper, 3 bollen 

Kleur C: Green Agata, 2 bollen 

Kleur D: Coral, 3 bollen 

Kleur E: Deep Amesthyst, 3 bollen 
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Haaknaald maat 5,5 (J) of wat voor jou een fijn soepel resultaat geeft. Maak gerust een proeflapje of twee om te 

kijken wat beter bevalt! Wissel echter niet van haaknaald tussen de verschillende vierkantjes door, tenzij 

aangegeven, want anders passen ze niet goed aan ekaar en wordt het geen hele deken.  

 

Algemene instructies 

De 2 keerlossen aan het begin van de ronde tellen als een half stokje, de 3 keerlossen aan het begin van de ronde 

tellen als stokje, 4 keerlossen aan het begin van de ronde tellen als dubbelstokje. De keerlossen tellen als steken 

wanneer je aan het eind van de ronde steken telt, dus wanneer je bijvoorbeeld 3 keerlossen hebt gebruikt, telt dat 

als eerste stokje. De stekenaantallen per ronde staat aan het eind van de ronde tussen haakjes. Soms staan de letters 

voor de kleuren tussen haakjes: haak dan de eerste keer dat je het vierkant haakt de eerste kleur (die buiten de 

haakjes staat), de tweede keer de tweede kleur (die binnen de haakjes staat), de derde keer de derde kleur en de 

vierde keer de vierde kleur. 

Afkortingen 

l = losse, stk = stokje, hstk = half stokje, dbstk = dubbel stokje, hv = halve vaste, v = vaste, avl = alleen door voorste 

lus, aal = alleen door achterse lus, SM = steekmarkeerder. 

BC2stk = Begin cluster van 2 stokjes: maak 2 keerlossen en een stokje in dezelfde steek. 

Cl2 = Cluster van 2 stokjes: *draad om naald, door steek, lusje ophalen. Lusje op halen door twee lusjes heen*. Maak 

het stokje niet af maar herhaal van * tot * tot je twee onafgemaakte stokjes (en dus drie lussen) op je naald hebt 

staan. Haal de draad nu door alledrie de lusjes heen.  

R.stk = reliëfstokje = sla de draad om de naald en doe de naald vanaf de voorkant van het werk van rechts naar links 

OM de steek van de vorige toer, sla een draad om de naald, haal een lusje op en maak je stokje op normale wijze af.  

R.v = reliëfvaste = doe de naald om de steek van de vorige toer heen (van de voorkant naar de achter kant), haal een 

lusje op en door totdat je even hoog bent als de laatste voltooide steek, sla de draad om en haal door twee lusjes 

heen (nog 1 lusje op de naald).  

Nieuwe kleur met vaste aanhechten: sla de draad om de naald en in de volgende steek. Sla de draad om de naald en 

haal door de steek heen, je hebt nu twee lusjes op de naald. Sla de nieuwe kleur draad om en maak de vaste af. (Dit 

is de manier zoals Julie Yeager het aanraadt, persoolijk gebruik ik de magic knot om nieuwe kleuren aan te hechten).  

Dbstk4cl = Cluster van 4 dubbele stokjes = *dubbel stokje in dezelfde steek maar maak het dubbele stokje niet af, 

laat één lusje ervan op de haaknaald staan* Herhaal 4 keer, tot je 4 onafgemaakte dubbele stokjes hebt (en dus nog 

vijf lussen op de naald). Haal vervolgens in één keer de draad door alle vijf de lusjes.  

V-steek: (Stokje, losse, stokje) in dezelfde steek.  
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Zonnestraal 

 

De eerste granny square heet 'Sunburst', of 'Zonnestraal'. Het is een grote granny van 30 bij 30 centimeter als je hem 

met het voorgeschreven materiaal maakt. De granny bestaat uit 12 toeren. Je maakt in totaal vier van deze 

vierkanten, in verschillende kleurencombinaties. 

Instructies 

Toer 1: maak met kleur E (A, B, C) 4 lossen en halve vaste in de eerste losse om een ring te maken. (Je kunt er ook 

voor kiezen om een magische ring te maken, maak dan één vaste in de magische ring, daarna de BC2stk in de vaste!) 

BC2stk, (1 losse, Cl2) x 7 in de ring. (Trek de magische ring dicht als je daar gebruik van hebt gemaakt). 1 losse, halve 

vaste bovenin the bovenkant van de BC2stk. Hecht af. Je hebt nu 8 clusters van 2 stokjes, gescheiden door 8 

lossenruimtes.  

 

Toer 2: hecht met kleur B (C, D, E) aan in één van de lossenruimtes met een halve vaste. (BC2stk, 1 losse, CL2) in 

dezelfde ruimte, 1 losse. (Cl2, 1 losse) x 2 in elke lossenruimte. Halve vaste bovenop de eerste BC2stk. (16 Cl2, 16 

lossenruimtes).  
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Toer 3: halve vaste naar de dichtsbijzijnde lossenruimte. (BC2stk, 1 losse, CL2) in dezelfde ruimte, 1 losse. [(Cl2, 1 

losse) in de volgende lossenruimte, (Cl2, 1 losse) x 2 in de volgende lossenruimte] x 7. (Cl2, 1 losse) in de volgende 

lossenruimte. Halve vaste bovenop de BC2stk. Je maakt hier dus om en om 2 CL2 in een lossenruimte en 1 CL2 in een 

lossenruimte. (24 Cl2, 24 lossenruimtes).  

 

Toer 4: halve vaste naar de dichstbijzijnde lossenruimte. (BC2stk, 1 losse, CL2) in dezelfde ruimte, 1 losse. [(Cl2, 1 

losse) in de volgende 2 lossenruimtes, (CL2, 1 losse) x 2 in de volgende lossenruimte] x 7 (CL2, 1 losse) in de volgende 

2 lossenruimtes. Halve vaste bovenop de BC2stk. Je hebt hier dus elke derde lossenruimte twee clusters gemaakt en 

in de overige lossenruimtes 1 cluster. Hecht af. (32 CL2, 32 lossenruimtes).  

 

Toer 5: hecht kleur D (E, A, B) aan met een halve vaste in een lossenruimte. 3 lossen (R.stk om de bovenkant van de 

volgende CL2, stokje in volgende lossenruimte) x 31, R.stk om de bovenkant van de volgende CL2, halve vaste in de 

derde lossen van de drie beginlossen. (64 stokjes).  
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Toer 6: 1 losse, vaste in dezelfde steek, vaste in de volgende steek. (Dbstk4cl in de ruimte tussen twee stokjes onder 

toer 5, in toer 4, waarbij je één steek van toer 5 overslaat, vaste in de volgende drie steken) x 16, waarbij je de 

laatste 2 steken overslaat. Halve vaste in de eerste vaste van de ronde. Hecht af. (16 Dbstk4cl, 48 vasten). Duw de 

clusters naar voren als dat nodig is. Als je kijkt naar de laatste rij van de vorige kleur zit er dus om en om in de 

lossenruimte een Dbstk4cl.  

 

Toer 7: hecht de hoofdkleur aan met een halve vaste in een willekeurige vaste van de vorige ronde. Vaste in dezelfde 

steek. (Vaste in de volgende 7 steken, 2 vasten in de volgende steek) x 8, sla de laatste 2 steken hiervan over bij de 

achtste herhaling. Halve vaste in de eerste vaste van de ronde (72 vasten).  

 

Toer 8: 5 lossen (telt als dubbel stokje en 1 losse), dbstk in dezelfde steek, (stokje in de volgende 2 steken, half stokje 

in de volgende 3 steken, vaste in de volgende 7 steken, half stokje in de volgende 3 steken, stokje in de volgende 2 

steken (dubbel stokje, 1 losse, dubbel stokje) in de volgende steek voor de hoek) x 4, laatste drie steken overslaan 

hiervan bij de vierde herhaling, halve vaste in de vierde beginlosse. (80 steken).  
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Toer 9: halve vaste naar de dichtsbijzijnde lossenruimte, (4 lossen, 1 dubbel stokje, 1 losse, 2 dubbele stokjes) in 

dezelfde ruimte. (Dubbel stokje in de volgende steek, stokje in de volgende 2 steken, half stokje in de volgende 3 

steken, vaste in de volgende 7 steken, half stokje in de volgende 3 steken, stokje in de volgende 2 steken, dubbel 

stokje in de volgende steek (2 dubbele stokjes, 1 losse, 2 dubbele stokjes) in de lossenruimte voor de hoek) x 4, 

laatste 5 steken hiervan overslaan. Halve vaste bovenin de  lossen van het begin. (96 steken).  

 

Toer 10-12: Halve vaste naar dichstbijzijnde lossenruimte, (3 lossen, 1 stokje, 1 losse, 2 stokjes) in dezelfde ruimte. 1 

stokje in elke steek het vierkantje rond, met (2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes) in elke hoek. Halve vaste naar de derde van 

de beginlossen. Hecht af na ronde 12. (112 steken, 128 steken, 144 steken).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, 2016 Julie Yeager Designs 

Please do not post this pattern on the internet, even if it was obtained as a “free pattern.”  Post the link to my website - 
http://julieyeagerdesigns.com, or my Ravelry store - where you can see all my patterns - http://www.ravelry.com/stores/Julie-yeager-

designs.  Contact me via e-mail at julieyeagerdesigns@gmail.com.  
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