221 – TOP VAN LARRA
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 Larra donker petrol (7421) 6-7-8 bollen, beige (17340) 2 bollen, haaknaald nr. 5.
Stekenverhouding: 16 steken en 8 toeren met dubbele draad in ruitjespatroon gehaakt, zijn 10x10
cm. De middenbaan is 16 cm breed. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Ruitjespatroon: Haak met petrol volgens patroon B.
Middenbaan: Haak met beige patroon A.
o = losse, † = stokje. Waar stokjes onderaan bij elkaar komen, worden deze in 1 insteekpunt gehaakt.
Waar stokjes bovenaan bij elkaar komen, worden deze samen afgehaakt.
Werkwijze:
De gehele top wordt met dubbele draad gehaakt.
Rugpand: Haak met petrol 75-83-87 lossen en haak hierop 2 toeren stokjes. Vervang in elke toer het
1e stokje door 3 lossen. Haak na deze 2 toeren verder in ruitjespatroon. Herhaal na de beginsteken
steeds de 2 steken tussen de haakjes B. Minder aan de zijnaden 6-7-6x 1 steek aan beide kanten van
elke 4e-3e-4e toer. Laat bij 25 cm hoogte voor de hals de middelste steek rusten en haak beide
kanten apart verder. Minder aan de halskant voor maat 36/38: 15x1 steek in elke toer en 1x1 steek in
de 2e toer, voor maat 40/42: 17x1 steek in elke toer en voor maat 44/46: 16x1 en 1x2 steken in elke
toer. Minder bij 37 cm hoogte voor de armsgaten voor maat 36/38: afwisselend 5x2 en 3x1 steken,
voor maat 40/42: 7x2 en 1x1 steken en voor maat 44/46: 1x3 en 7x2 steken. Er zijn nog 3 steken
over.
Voorpand: Haak met petrol 2 toeren stokjes als bij het rugpand. Haak hierna verder in de volgende
indeling: 27-31-33 steken met petrol in ruitjespatroon, 21 steken met beige in patroon B en 27-31-33
steken met petrol in ruitjespatroon. Sla bij het wisselen van kleur de draden om elkaar. Minder aan
de zijnaden en hals als bij het rugpand.
Afwerking: Sluit de zijnaden. Hecht voor de halsbies aan in het midden van de hals in het achterpand.
Haak langs 1 kant van de hals 41 vasten, haak 23-27-31 lossen voor de schouder en haak langs 1 kant
van de hals van het voorpand eveneens 41 vasten, = 105-109-113 steken, hierbij tussen de stokjes
van de hals de vasten vervangen door lossen. Haak in ruitjespatroon. Minder in de 2e t/m 6e toer in
de punten steeds 4 steken. Haak aan de andere kant van de hals eenzelfde bies. Sluit de middenvooren middenachterkant van de bies. Haak langs de armsgaten 1 toer vasten, let hierbij op de hoogte en
breedte van het armsgat.

