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Haak samen met familieleden of vriendinnen een mooie  

herinneringsdeken/plaid. 

De aanleiding kan een bruiloft zijn of de geboorte van een 

(klein)kind. Een afscheid, bijvoorbeeld door emigratie naar het 

buitenland of vertrek van een collega, maar ook het overlijden van 

een dierbare. Stuk voor stuk mooie of goede redenen om samen 

een herinneringsdeken te gaan haken. 

 

Het resultaat: een prachtige deken, aan elkaar gehaakt vol 

dierbare herinneringen en mooie familie- of vriendinnen-momenten 

om nooit te vergeten! 

Een zacht plaid voor het bruidspaar om samen op de bank de 

voeten te warmen; een heerlijke knuffeldeken voor het (klein) 

kind, maar de deken kan ook meegaan naar het buitenland bij een 

emigratie; altijd een stukje familie of vriendinnen als ‘warme 

deken’ bij de hand!  

 

Op de eerste avond leer ik jullie hoe je een Granny square haakt 

en haakt iedereen een eerste lapje. De herinneringsdeken bestaat 

uit 30 lapjes, dus als jullie ‘m met z’n vijven of zessen gaan haken, 

dan haakt ieder 5 of 6 lapjes. De beschrijving gaat mee en thuis 

gaan jullie verder aan de slag voor de rest van de lapjes.  

Naar keuze kunnen jullie zelf tussentijds een moment plannen om 

samen verder te haken. Onder het haken zullen jullie vast mooie 

herinneringen ophalen aan degene voor wie de deken gemaakt 

wordt. Ook de (familie)banden zullen ‘aangehaakt’ worden. 

 

Als alle lapjes klaar zijn komen jullie terug en leer ik jullie het in 

elkaar zetten tot een deken. Daarna wordt als finishing touch een 

rand om de hele deken gehaakt. 

 

Totaal zal het project ongeveer 4 weken in beslag nemen. Je haakt 

dan met z’n vijven of zessen een deken van 30 lapjes (wol/acryl), 

of 42 lapjes (IJslandse wol). 
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Kosten: 

Materiaal: Wol/Acryl: 35 bollen van 50gr x € 3,25 = € 113,75 

Instructie: 2 avonden van 2½uur, 5 of 6 personen: totaal € 50,-.  

De super duidelijke instructiebladen gaan mee naar huis.  

30 lapjes, totaal 1,20 x 1,00mtr, haken met haaknaald 10mm. 

 

Of 

 

Materiaal: 100% IJslandse wol 10mm: Dubbele draad Alafoss Lopi. 

totaalpakket wol € 99,-. 

Instructie: 2 avonden van 2½uur, 5 of 6 personen: totaal € 50,-  

De super duidelijke instructiebladen gaan mee naar huis 

42 lapjes, totaal 1,22 x 1,02mtr, haken met haaknaald 10mm. 

 

Of 

 

Materiaal: 100% IJslandse wol 12mm: 1 draad Bulky en 1 draad 

Alafoss Lopi  totaalpakket wol € 149,50. 

Instructie: 2 avonden van 2½uur, 5 of 6 personen: totaal € 50,-  

De super duidelijke instructiebladen gaan mee naar huis 

30 lapjes, totaal 1,35 x 1,15mtr, haken met haaknaald 12mm. 

 

De haaknaalden zijn in bruikleen, maar kun je ook  

aanschaffen voor € 4,- per stuk. 

 

Stuur een mailtje naar info@natashaakt.nl dan prikken we 

een datum. Ik hoop jullie gauw te ontmoeten! 

 


