
 

  



217 – TOP VAN MAXI 

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 Maxi roze (749) 5-5-6 bollen, haaknaald nr. 2 ½ en 3. 

Stekenverhouding: 24 steken en 28 toeren met dubbele draad in vasten gehaakt, zijn 10x10 cm. 34 

steken en 10 toeren in patroonsteek gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 

een andere haaknaald. 

Gebruikte steken:  

Lossen, vasten, stokjes. 

Patroonsteek: haak volgens telpatroon. o = losse, † = stokje. Waar stokjes onderaan bij elkaar komen, 

worden deze in 1 insteekpunt gehaakt. Haak 1x de 1e t/m 5e toer en herhaal daarna 1x de 2e t/m 5e 

toer. 

Afwerkrandje:  

1e toer: vasten.  

2e toer: vasten.  

3e toer: *1 halve vaste, 3 lossen, 1 vaste overslaan, herhaal vanaf *. 

Werkwijze:  

De gehele top wordt met dubbele draad gehaakt. 

Voor- en rugpand: Haak 102-112-122 lossen met haaknaald nr. 3 en haak hierop vasten. Minder voor 

de taille 2x aan beide kanten van elke 18e toer 1 steek. Meerder vanaf 18 cm hoogte weer 2x aan 

beide kanten van elke 12e toer 1 steek. Meerder vanaf 41-40-39 cm hoogte voor de mouwtjes 14-18-

18x 1 vaste in elke 2e toer. Laat bij 44 cm hoogte voor de ronding van de hals de middelste 36 steken 

onbewerkt en haak beide kanten apart verder. Minder aan de halskant in elke toer nog 2x4, 2x3, 3x2 

en 10x1 steken. Haak tot 58 cm hoogte en hecht af.  

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak met haaknaald nr. 3 langs de gehele ronding 241-253-253 

vasten. Haak hierop patroonsteek. Wissel na 5 toeren de haaknaald voor nr. 2 ½ . Haak na totaal 9 

toeren 1 toer vasten, hierbij boven elk herhaalrapport afwisselend 12x 4 en 8x 3 steken overslaan. Er 

zijn nog 169-181-181 vasten over. Haak hierop nog 1 toer vasten en de 3e toer van het afwerkrandje. 

Sluit de onderste 41-40-39 cm van de zijnaden. Haak langs de mouwtjes en de onderkant van de top 

met haaknaald nr. 3 een afwerkrandje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


