
  



211 – TOP VAN COTTON 8 

Maten: 34/36 – 38/40 – 42/44 

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

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Cotton 8 turquoise (723) 8-9-9 bollen, haaknaald nr. 5 ½. 

Stekenverhouding: 29 steken en 20 toeren met dubbele draad in patroonsteek gehaakt, zijn 20x20 

cm. Controleer dit en  gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, stokjes. 

Patroonsteek: Haak volgens telpatroon. Herhaal na de eerste 2 steken steeds de 4 steken in de 

breedte. Haak 1x de 1e t/m 3e toer en herhaal daarna steeds de 2e en 3e toer. o = losse, I = vaste, † = 

stokje. 

Werkwijze: 

De gehele top wordt met dubbele draad gehaakt. 

Rugpand: Haak 29-33-37 lossen en haak hierop patroonsteek. Meerder 3x aan beide kanten van elke 

2e toer 4 steken, = 13- 14-15 groepjes van 4 stokjes. Haak verder zonder meerderen tot er 22 toeren 

zijn gehaakt. Hecht niet af maar haak langs de zijkanten en langs de ronding 2 toeren stokjes. Haak 

verder in patroonsteek en haak hierbij aan beide kanten op de zijkanten van de 2 toeren stokjes 4 

steken patroonsteek, = 15-16-17 groepjes van 4 stokjes. Meerder voor de mouwtjes bij 46-45-44 cm 

hoogte aan beide kanten 4 steken en haak op deze steken eveneens patroonsteek. Laat bij 61 cm 

hoogte voor de hals de middelste 29 steken onbewerkt en haak aan beide kanten hiervan verder tot 

63 cm hoogte. Hecht af. 

Voorpand: Haak als bij het rugpand tot er 12 toeren zijn gehaakt. Haak net als bij het rugpand 2 

toeren stokjes langs de gehele onderkant en zijkanten. Haak op de zijkanten van de 2 toeren stokjes 

eveneens 4 steken patroonsteek. Haak nu eenzelfde aantal toeren tot de mouwtjes (vanaf de 4 

nieuwe steken patroonsteek) als bij het rugpand. Meerder aan beide kanten voor de mouwtjes weer 

4 steken en haak verder tot 44 cm hoogte. Laat voor de hals de middelste 13 steken onbewerkt en 

haak beide kanten apart verder. Minder aan de halskant nog 2x in elke 2e toer 4 steken. Haak tot 54 

cm hoogte en hecht af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Sluit de mouwnaden en de zijnaden tot aan de 2 toeren stokjes. 

Haak langs de hals en armsgaten 1 toer vasten (let hierbij op de hoogte en breedte van de hals) en 

haak over deze toer vasten nog 1 toer stokjes. Hecht af. 

 

 

 

 

 

 

 



 


