
  



5523 – Jasje van Cocktail 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Scheepjes Cocktail lila (7798) 12-13-14 bollen, groen (7792) 2 bollen, haaknaald nr. 3 ½, 5 

knopen. 

Stekenverhouding: 24 vasten en 18 toeren, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een 

andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Patroonsteek in vasten: 

Heengaande toeren: 1 losse, vasten in de achterste lussen. 

Teruggaande toeren: 1 losse, vasten in de voorste lussen. 

Meerdering van meerdere steken: aan het begin van de toer, haak een aantal lossen dat 

overeenkomt aan dat van de meerderen steken + 1 losse voor het keren en haak hierop 

patroonsteek. Aan het einde van de toer: haak een ketting van lossen, maar haak deze al in de vorige 

toer, haak terug met halve vasten tot aan het punt waar de toer begint. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak met lila 100-110-120 lossen en haak hierop 1 toer vasten en verder in patroonsteek. 

Minder voor de taille 4x1 vaste aan beide kanten van elke 4e toer. Meerder vanaf 10 cm hoogte 4x1 

vaste aan beide kanten van elke 8e toer. Minder bij 30 cm hoogte voor de armsgaten 1x3, 1x2 en 2x1 

vaste aan beide kanten van elke toer. Laat bij 48-49-50 cm hoogte voor de hals de middelste 22 

vasten onbewerkt en haak beide kanten apart verder. Minder aan de halskant nog 2x6 vasten in elke 

toer. Hecht bij 50-51-52 cm hoogte af. 

Rechtervoorpand: Haak met lila 16-21-26 lossen en haak hierop 1 toer vasten en verder in 

patroonsteek. Meerder aan de rechterkant voor de ronding 1x7, 1x6, 1x5, 1x4, 2x3, 3x2 en 2x1 

vasten in elke toer en aansluitend 2x1 vaste in elke 2e toer. Minder en meerder ondertussen aan de 

zijnaad als bij het rugpand. Laat bij 42-43-44 cm hoogte voor de hals aan de rechterkant de eerste 7 

steken onbewerkt. Minder nog 1x3, 2x2 en 7x1 vasten in elke toer. Haak tot dezelfde hoogte als het 

rugpand. 

Linkervoorpand: haak het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

Mouwen: Haak met groen 48-49-50 lossen en haak hierop 1 toer vasten en verder in patroonsteek. 

Haak na 5 toeren verder met lila. Meerder voor de mouwwijdte 17-19-21x1 vaste aan beide kanten 

van elke 4e-4e-3e toer. Minder bij 47 cm hoogte voor de mouwkop 1x3, 1x2, 11x1, 1x2, 1x3 en 1x4 

vasten aan beide kanten van elke toer. Hecht af. 

Boordjes voor nepzakken (2x): haak met groen 24 lossen enhaak hierop 5 toeren patroonsteek. 

Sluit de schoudernaden. Haak met groen langs de hals ca. 110 vasten en haak verder in patroonsteek. 

Minder in de 2e en 4e toer aan beide kanten, naast de kantsteken, 1 vaste en verdeeld daartussenin 

4 vasten door 2 vasten samen af te haken. Hecht bij een hoogte van 5 toeren af. Haak langs de 

voorpanden en de onderkant rugpand met groen eenzelfde bies, met in het rechtervoorpand 

verdeeld 5 knoopsgaten. Maak in de 2e toer van de bies een knoopsgat als volgt: haak 1 losse of als u 

grote knopen wilt gebruiken 2 lossen, sla 1 of 2 vasten over en haak verder. In de volgende toer weer 

op de lossen haken. Meerder in de bies op de rondingen onderaan de voorpanden in elke toer 2 

vasten. Hecht bij 5 toeren hoogte af. Naai de zakboordjes met de zij- en onderkanten op het midden 



van de voorpanden. De onderkant ca. 10 cm vanaf de onderkant. Zet de mouwen aan, het midden 

van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Naai de knopen aan. 

 

 

 

  



 


