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Model C 

 

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 XL aquablauw (855) 5-5-

6 bollen, koraal/oranje (856) 4-4-5 bollen, bordeauxrood (850) 

4-5-5 bollen, haaknaald nr. 5. 

 

Stekenverhouding: 14 steken en 8 toeren in patroonsteek 

gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 

een andere haaknaald. 

 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, stokjes. 

Patroonsteek: haak volgens teltekening. Haak 1x de 1
e
 t/m 5

e
 

toer en herhaal daarna steeds de 2
e
 t/m 5

e
 toer. Herhaal steeds 

de 6 steken in de breedte. Waar stokjes onderaan bij elkaar 

komen worden deze in 1 insteekpunt gehaakt. 

Streeppatroon: *2 toeren met bordeauxrood, 2 toeren met 

koraal/oranje, 2 toeren met aquablauw, herhaal vanaf *. 

 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak met aquablauw 60-66-72 lossen en haak 

hierop 5 toeren stokjes, begin elke toer met 3 lossen in plaats van 1 stokje. Haak verder in patroonsteek en 

streeppatroon, meerder in de 1
e
 toer verdeeld 12 steken door 12x 2 steken in 1 stokje te haken. Meerder bij 40-

39-38 cm hoogte voor de mouwtjes aan beide kanten 4x 3 steken. Laat bij 60-61-62 cm hoogte voor de hals de 

middelste 28-28-30 steken onbewerkt en haak beide kanten apart verder tot 62-64-66 cm hoogte. Hecht af. 

 

Voorpand: Haak als het rugpand tot 49 cm hoogte. Laat voor de hals de middelste 28-28-30 steken onbewerkt 

en haak beide kanten apart verder tot dezelfde hoogte als het rugpand. Hecht af. 

 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Sluit de mouw- en zijnaden. Rijg eventueel, voor een bloezend effect, door 

de laatste toer van de onderste 6 cm turquoise een draad dun elastiek. Haak met turquoise langs de hals1 toer 

stokjes, hierbij in de hoeken 3 stokjes samen afhaken. Haak langs de mouwen met turquoise 60-63-66 stokjes. 

Hecht af. 
 



 

 

 


