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Patroon getest door: Lis Engelund, Majbrit Rasmussen Jensen, Tanya Fomsgaard Adsbøl en Jane Johansen
Vertaald in het Nederlands door: An Vogelzang, Caroline Tigchelaar, Deborah Martin, Jellie Snijders en Nathalie
Hendriks

Afkortingen:
S – Steek/Steken
V – Vaste
Dst – Dubbel stokje

L – Losse
Hst – Half stokje
Ddst – Driedubbel stokje

Ra – Reliëf achter – Hiervoor verwijs
Puff – Puff steek – Hiervoor verwijs
ik naar de Speciale steken
ik naar de Speciale steken
Pc – Popcorn – Hiervoor verwijs ik
V-hst – V-half stokje – Hiervoor
naar de Speciale steken
verwijs ik naar de Speciale steken
X-st – Gekruist stokje – Hiervoor
Lange st– Lang stokje – Hiervoor
verwijs ik naar de Speciale steken
verwijs ik naar de Speciale steken
* * – Herhaal van * tot * rond (of het Hints zijn geschreven in schuin en/of
aantal keren zoals vermeld).
in tussen [ ].

Hv – Halve vaste
St – Stokje
Rv – Reliëf voor – Hiervoor verwijs ik
naar de Speciale steken
Parel – Parelsteek – Hiervoor verwijs
ik naar de Speciale steken
V-st – V-stokje –Hiervoor verwijs ik
naar de Speciale steken
Lange v – Lange vaste – Hiervoor
verwijs ik naar de Speciale steken
»» «« – Herhaal van »»
tot «« het aantal keer zoals vermeld.

Opmerkingen:
1.
Om er zeker van te zijn dat je de instructies goed begrijpt, lees eerst de instructies goed voordat je
gaat haken
2.
Tel je steken na elke ronde.
3.
Begin elke ronde met een staande steek of 1 l en de passende steek (bv. stokje) in dezelfde steek.
4.
Eindig elke ronde met een halve vaste in de eerste steek of – zoals ik het doe – met een onzichtbare
verbinding. Het duurt wat langer om te maken, maar geloof mij, je zal blij zijn als het werk gedaan is
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en je ziet dat je maar 2 eindjes hoeft weg te werken in plaats van 170, als je alle 85 ronden van Frigg
hebt gedaan met in elke ronde een nieuwe kleur.

DE SPECIALE STEKEN:
RA – Reliëf/achter (hst of st) – Steek je haaknaald achter langs de stam van de aangegeven steek. Maak het
hst verder af als een normaal hst of st.
RV – Reliëf/Voor (hst of st) – Steek je haaknaald voor langs de stam van de aangegeven steek. Maak het hst
verder af als een normale hst of st.
Ddst – 3 Dubbel Stokje – Sla je garen 3 keer om je haaknaald, steek je haaknaald in de aangegeven steek,
haal een lus op (5 lussen op je haaknaald), (sla je garen om de haaknaald, haal door 2 lussen) 4 keer.
Lange V – Lange Vaste – Een Lange Vaste is een vaste die gehaakt is in een steek die 1 ronde lager ligt als
de huidige ronde. Haal de lus op zodat deze lang genoeg is om gelijk te liggen als de huidige ronde. Overtuig
je ervan dat je niet te vast haakt. Maak de lange vaste verder af zoals een normale vaste.
Lang s – Lang Stokje – Een Lang Stokje is een stokje die gehaakt is in een steek die 1 ronde lager ligt als de
huidige ronde. Haal de lus op zodat deze lang genoeg is om gelijk te liggen als de huidige ronde. Overtuig je
ervan dat je niet te vast haakt. Maak het lange stokje verder af zoals een normaal stokje.
Pc – Popcorn – 5 st in dezelfde steek, haal je haaknaald uit de lus, steek je haaknaald van voor naar achter
door het 1e stokje en door de lus, haal de lus door. Sluit met 1 l, deze telt niet mee als een steek, en wordt
ook niet meegeteld in de lossen die je haakt na de Pc.
Parel – Parelsteek – st haak daarna een puff steek om de stam van het st, als dit:
(Sla je garen om je haaknaald, steek je haaknaald om de stam van het stokje, haal een lus op, sla je garen
om, steek je haaknaald om dezelfde stam en haal een lus op), doe dit nog 4 keer (9 lussen op de
haaknaald), sla je garen om de haaknaald en trek in een keer door alle 9 lussen. Sluit met 1 losse, deze telt
niet mee als een steek
Puff –Puff steek - Sla je garen om je haaknaald, steek je haaknaald in de volgende steek of lossen ruimte en
haal een lus op, sla je garen om, steek je haaknaald in dezelfde steek en haal een lus op, doe dit nog 3 keer
(9 lussen op de haaknaald), sla je garen om de haaknaald en trek in een keer door alle 9 lussen. Sluit met 1
losse, deze telt niet mee als een steek.
Dst – Dubbel Stokje – Sla je garen 2 keer om je haaknaald, steek je haaknaald in de aangegeven steek, haal
een lus op (4 lussen op je haaknaald), (sla je garen om de haaknaald, haal door 2 lussen) 3 keer.
V-hst – V-Half stokje – (1 hst, 1 l, 1 hst) in dezelfde steek of losse.
V-st – V-Stokje – (1 st, 1 l, 1 st) in dezelfde steek of losse.
X-st – Gekruist stokje – Sla de volgende steek over, 1 st in de volgende steek, 1 st in de overgeslagen steek,
OM het eerste gehaakte stokje heen.
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Patroon instructies:

Toer 36:
Begin in een willekeurige nieuwe hoek met een
staand hst of ga met een hv naar de hoek 2 l ruimte
en 2 l [= 1 hst]
(1 hst, 2 l, 2 hst) in dezelfde hoek ruimte.
* 1 v de volgende 79 s [sla de verborgen steek
over]. (2 hst, 2 l, 2 hst) in de volgende 2 l hoek
ruimte *.
Herhaal van * tot * 3 keer. Sla het laatste groepje
van de hoek over. Sluit met een hv of onzichtbare
verbinding in de eerste s.
Stekentelling: 332 s = 316 v, 16 Hst, 4 2 l hoeken
Per kant: 79 v, 4 Hst.
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Toer 37:
In deze toer de Rst/a en de Rdst/v worden gehaakt
in toer 35, terwijl de v in toer 36 worden gehaakt
[oftewel de Rst/a in elk 2e hst van toer 35, v in elke
2e v van toer 36].
Begin in een willekeurige nieuwe hoek met een
staand v
Of met hv naar de 2 l hoek ruimte en dan 1 l [= 1 v],
(2 l, 1 v) in dezelfde hoek ruimte.
* 1 v de volgende 2 s [vergeet niet de verborgen
steek],
1 Rdst/v om de volgende 2 s [is de hoek s van toer
35], sla de volgende 2 s over [die zich achter het
Rdst/v bevinden], v in de volgende s,
<<Rst/a om de volgende s heen [van toer 35], sla
de volgende 1 s [die zich achter het Rst/a bevindt],
1 v in de volgende s [van toer 36] >> 37 keer,
Rdst/v om elke hoek s van toer 35, sla de volgende
2 s [achter het Rdst/v] over, 1 v de volgende 2 s.
(1 v, 2 l, 1 v) in de 2 l hoekruimte *.
Herhaal van * tot * 3 keer. Sla het laatste groepje
van de hoek over. Sluit met een hv of onzichtbare
verbinding in de eerste s.
Stekentelling: 340 s = 176 v, 148 Rst/a, 16 Rdst/v, 4
2 l hoeken
Per kant: 44 v, 37 Rst/a, 4 Rdst/v.
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Toer 38:
Begin in een willekeurige nieuwe hoek met een
staand hst, en dan 2 l, 1 hst in dezelfde hoekruimte.
Of met hv naar de 2 l-hoek ruimte en 4 l [= 1 hst
plus 2 l], 1 hst in dezelfde hoek ruimte.
* Hst in de volgende 85 s [vergeet niet de
verborgen steek]. (1 hst, 2 l, 1 hst) in de hoek *.
Herhaal van * tot * 3 keer. Sla het laatste groepje
van de hoek over. Sluit met een hv of onzichtbare
verbinding in het staand hst of in de 2e l van de
eerste 4 l.
Stekentelling: 348 Hst, 4 2 l hoeken
Per kant: 87 Hst.
Toer 39:
Begin in een willekeurige nieuwe hoek met een
staand hst, en dan (2 l, 1 hst) in dezelfde hoek
ruimte.
Of met hv naar de 2 l-hoek ruimte en 4 l [= 1 hst
plus 2 l], 1 hst in dezelfde hoek ruimte.
* 1 hst in de volgende 2 s [vergeet niet de
verborgen steek], 1 l, sla de volgende s over.
<< hst in de volgende s, 1 l, sla de volgende s over
>> 41 keer,
1 hst in de volgende 2 s. (1 hst, 2 l, 1 hst) in de 2 l
hoek ruimte *.
Herhaal van * tot * 3 keer. Sla het laatste groepje
van de hoek over. Sluit met een hv of onzichtbare
verbinding in de eerste s.
Stekentelling: 188 Hst, 168 1 l ruimtes, 4 2 l hoeken
Per kant: 47 Hst, 42 1 l ruimtes.

Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Alle rechten voorbehouden. Het patroon mag gratis gebruikt worden. Deel het
patroon met een ieder die het wil gebruiken, Echter het mag onder geen beding verkocht worden en het mag ook niet veranderd worden om het je
eigen ontwerp te noemen. Je mag je voltooide Friggs deken verkopen, maar gelieve te verwijzen naar mij als de ontwerper van Frigg. Ook al mag je
het patroon delen, ik zou het fantastisch vinden als je een referentie zou maken naar mijn website zodat iedereen het vrije patroon kan verkrijgen.

5

Week 4 - Toeren 36 tot en met 41

Frigg
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Toer 40:
Begin in een willekeurige nieuwe hoek met een
staand hst, en dan (2 l, 1 hst in dezelfde hoek
ruimte)
Of met hv naar de volgende 2 l-hoek ruimte en 4 l
[= 1 hst plus 2 l], 1 hst in dezelfde hoek ruimte:
* Hst in de volgende 2 s [vergeet niet de verborgen
steek], 1 l, sla de volgende s over
<< hst in de volgende 1 l ruimte, 1 l, sla de volgende
s over >> 42 keer
Hst in de volgende 2 s. (1 hst, 2 l, 1 hst) in de 2 l
hoek ruimte *.
Herhaal van * tot * 3 keer. Sla het laatste groepje
van de hoek over. Sluit met een hv of onzichtbare
verbinding in het staand hst of in e 2e l van de
eerste 4 l.
Stekentelling: 364 s = 192 Hst, 172 1 l ruimtes, 4 2 l
hoeken
Per kant: 48 Hst, 43 1 l ruimtes.
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Toer 41:
In deze toer haken we hst in de steken van toer 40
en de st in de steken van toer 39.
Begin in een willekeurige nieuwe hoek met een
staand hst, (2 l, 1 hst) in dezelfde hoek ruimte
Of met hv naar de 2 l-hoek ruimte en 4 l [= 1 hst
plus 2 l], 1 hst in dezelfde hoek ruimte.
* Hst in de volgende 3 s [vergeet niet de verborgen
steek],
<< St in de overgeslagen s van toer 39, hst in de
volgende s [van toer 40] >> 43 keer.
Hst in de volgende 2 s. (1 hst, 2 l, 1 hst) in der 2 l
hoek ruimte *.
Herhaal van * tot * 3 keer. Sla het laatste groepje
van de hoek over. Sluit met een hv of onzichtbare
verbinding in de eerste s.
Stekentelling: 372 s = 200 Hst, 172 St, 4 2 l hoeken
Per kant: 50 Hst, 43 St.

Je hebt nu Week 4 van de Frigg Cal afgesloten. Ik hoop dat je het leuk vond om aan Frigg te werken.
Ik zie je over een week voor week 5, dan gaan we de toeren 42 tot en met 50 haken.
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