
 

  



Model A 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed rood (807) 3 bollen, geel (809) 3 bollen, blauw (805) 2 bollen, 

groen (806) 2 bollen, roze (808) 2 bollen, grijs (802) 2 bollen, haaknaald nummer 3. 

Stekenverhouding: 25 steken en 10 toeren in patroon gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen = o, vasten = l, halve stokjes = T, stokjes =  , dubbel stokje = ⱡ , driedubbel stokje =  . 

Patroonsteek: Haak volgens telpatroon. Herhaal steeds afwisselend de 1e en 2e toer. Waar stokjes 

onderaan bij elkaar komen, worden deze in 1 insteekpunt gehaakt. Waar stokjes bovenaan bij elkaar 

komen, worden deze samen afgehaakt. Voor de laatste te haken toer worden driedubbele stokjes, 

dubbele stokjes, stokjes, halve stokjes en vasten gehaakt, dit om het hoogteverschil tussen de 

punten te verminderen. 

Streeppatroon: *3 toeren rood, 3 toeren geel, 3 toeren blauw, 3 toeren groen, 3 toeren roze, 3 

toeren grijs, herhaal vanaf *. 

Tip: Bij het aan- en afhechten is het handig om een draad van 15 cm over te laten, die later gebruikte 

kan worden om de naad in dezelfde kleur te sluiten 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak met rood 115-125-135 lossen en haak patroonsteek in streeppatroon, begin na de 

kantsteek bij A-B-C op het telpatroon. Laat bij 52 cm hoogte voor de armsgaten aan beide kanten 8 

steken onbewerkt en haak verder tot 70-71-72 cm hoogte. Hecht af. 

Voorpand: Haak als het rugpand. Splits bij 52 cm hoogte het werk voor de V-hals en haak beide 

kanten apart verder. Minder aan de halskant afwisselend 5x2 steken in elke 2e toer en 6x2 steken in 

elke toer. Haak tot dezelfde hoogte als het rugpand en hecht af. 

Mouwen: Haak met rood 63-65-67 lossen en haak patroonsteek in streeppatroon, begin na de 

kantsteek bij D-E-F op het telpatroon. Meerder voor de mouwwijdte: voor de maat 36/38 14x1 steek 

aan beide kanten van afwisselend elke 2e en 3e toer, voor maat 40/42: 15x1 steek aan beide kanten 

van afwisselend elke 2e en 3e toer en voor maat 44/46: 17x1 steek aan beide kanten van elke 2e 

toer. Haak tot 42 cm hoogte en hecht af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak langs de hals met geel een toer stokjes. Zet de mouwen 

aan, het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de zijnaden. 

  



 

 


