
  



5517 – Top van Cocktail 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Scheepjes Cocktail wit (7681) 6-6-7 bollen, breinaalden en rondbreinaald of naalden 

zonder knop nr. 3 1/2 , haaknaald nr. 3 ½  

Stekenverhouding: 21 steken en 29 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Haakpatroon: haak volgens teltekening. M = midden, o = losse, I = vaste, † = stokje. Waar stokjes 

onderaan bij elkaar komen, worden deze in 1 insteekpunt gehaakt. Waar stokjes bovenaan bij elkaar 

komen, deze samen afhaken. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 94-102-110 steken op en brei 6 cm boordsteek. Brei verder in tricotsteek en minder 

voor de taille 6x1 steek aan beide kanten van elke 6e naald. Meerder vanaf 20 cm hoogte 4x1 steek 

aan beide kanten van elke 12e naald. Splits tegelijkertijd bij 20 cm hoogte het werk voor de V-hals en 

brei beide kanten apart verder. Minder aan de halskant 29x1 steek in elke 4e naald. Minder als volgt: 

voor de hals: brei tot 3 steken voor de hals, 2 steken recht samenbreien, 1 kantsteek, na de hals: 1 

kantsteek, 1 overhaling (=1 steek afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen). Kant bij 

42-41-40 cm hoogte voor het armsgat aan beide kanten 4 steken af. Kant bij 60 cm hoogte de steken 

voor de schouders af. 

Voorpand: Brei als het rugpand, maar splits het werk voor de hals bij 48 cm hoogte. Brei beide 

kanten apart verder. Kant aan de halskant 1x1 en 14x2 steken af in elke 2e naald. Kant de steken 

voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met de rondbreinaald langs de hals ca. 256 steken op en 

brei boordsteek. Minder in elke toer middenvoor en middenachter als volgt: brei tot 2 steken voor 

het midden, 2 steken samen recht afhalen, 1 steek breien en de 2 afgehaalde steken samen 

overhalen. Kant na 3 toeren in boordsteek af. Neem langs de armsgaten 78-82-86 steken op en brei 5 

naalden boordsteek. Kant in boordsteek af. Naai de zijkantjes van de boordsteek vast in de hoeken. 

Knip van papier een V-hals met de afmetingen van 26 cm breedte bovenaan en een hoogte van 38 

cm. Haak volgens teltekening een punt die in de V-hals past, begin onderaan de punt en bij de M op 

de teltekening. Begin en eindig elke toer met de begin- en eindsteken van de teltekening. Tijdens het 

haken steeds aan de zijkanten elke toer vasthaken aan de boordsteek in de V-hals. De gehaakte punt 

kan ook los worden gehaakt en later in de hals worden genaaid. Controleer telkens op de papieren V-

hals of er goed wordt gemeerderd. Haak langs de voorhals 2 toeren boogjes uit de teltekening. Naai 

de zijkantjes vast aan de punt in de achterhals. Haak nog 1 toer vasten langs de gehele hals. Sluit de 

zijnaden. 

 

 

 



 


