
Dekentje mega-grootmoeders vierkant 
Afmeting: ± 80 * 65 
 
Gebruikt: 

• Ongeveer 400 gram wol, geschikt voor: 
• Haaknaald 4,5 

 
Ik ben begonnen met het haken van een 'grootmoeders vierkant'.  
Een heldere handleiding daarvoor vind je hier:  
http://quiltkat.web-log.nl/files/haken-is-hip---granny-square-1.pdf  
 
Dat patroon kan je zo groot maken als je zelf wilt, maar het is (de naam zegt het 
al...) wel een vierkant. Om een rechthoekig dekentje te krijgen, ging ik als volgt 
te werk: 
 
• Ik haakte een grootmoeders vierkant van 22 toeren. 
  
• Daarna haakte ik aan twee zijden van het vierkant een even aantal toeren 

extra (ik maakte er 6 extra aan beide zijden, met twee kleuren). Dat doe je 
als volgt:  

o Begin een toer zoals gebruikelijk, maar maak géén hoekje met twee 
'schelpjes' en daartussen drie lossen, in plaats daarvan maak je maar 
één schelpje en ga je rechtdoor over de hele zijde zoals je gewend 
bent. 

o Je eindigt de toer met een schelpje. In plaats van 3 lossen te maken 
en het hoekje om te gaan, keer je het werk. 

o Dan maak je 4 lossen en vervolgens een schelpje tussen de twee 
schelpjes van de vorige rij met schelpjes (dus aan dezelfde zijde van 
het vierkant. 

o Vervolg de hele rij, je eindigt ook met 4 lossen, die je aan het eerste 
schelpje van je vorige rij met een halve vaste vastmaakt.  

o Om een nieuwe rij te beginnen, moet je vervolgens omhoog 'klimmen', 
met halve vasten langs drie van de lossen waarmee je eindigde.  

o Keer het werk 
o Maak vervolgens 3 lossen, en dat is dan weer het eerste stokje van het 

eerste schelpje van je derde rij.  
o Het is belangrijk om geen oneven aantal rijen aan je vierkant te 

zetten, omdat je dan niet eindigt met 'lusjes' op de hoeken, maar met 
schelpjes. Dat maakt het weer lastig in de volgende stap.  

 
• Als je voldoende rijen hebt aangezet, aan beide kanten of aan één kant, dan 

is het mooiste om af te werken met nog een aantal toeren om het hele 
rechthoek heen. Ik maakte er nog 3. 

• Om af te werken, heb ik een rand gehaakt om het hele rechthoek heen in een 
contrasterende kleur. Begin liever niet op een hoekje, maar ergens in het 
midden, daar worden de hoekjes mooier van. Ik haakte een rand van 1v. in 
een steek van de vorige toer, gevolgd door een losse, gevolgd door een 1 v. 
in de 3e steek van de vorige toer.  

 
Als je in elke steek van de vorige toer een vaste maakt wordt de rand te strak. 
Als je met een ritme van 1v. – 1l. – 1v. nog steeds een te strak randje krijgt 
gebruik je best een dikkere haaknaald. 


