
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



5107 – GEHAAKTE TRUI VAN LARRA (RECHTS)  

Maat: 36/38 

Materiaal: Scheepjes Larra grijs 9 bollen 

Haaknaald: nr. 4 

Stekenverhouding: 1 gehaakt vierkant = 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een 

andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

• = 1 losse, ( = 1 halve vaste, │= 1 vaste, † = 1 stokje, = 1 dubbel stokje, = 1 drievoudig stokje. 

Wanneer de tekentjes onder bij elkaar komen, worden de steken in één insteekplaats gehaakt, 

wanneer de tekentjes boven bij elkaar komen, worden ze samen doorgehaald. 

Vierkant: haak volgens haakpatroon in toeren. 8 lossen opzetten en met 1 halve vaste sluiten. De 1e 

toer met 5 lossen beginnen in plaats van het eerste drievoudige stokje en 3 samen doorgehaalde 

drievoudige stokjes in de ring, dan verder volgens haakpatroon. De toer met 4 lossen en 1 dubbel 

stokje in de steeklus van de samen doorgehaalde drievoudige stokjes sluiten. De 2e toer beginnen 

met 6 lossen en eindigen met 5 lossen en sluiten met 1 halve vaste in de 1e losse. De 1e en 2e toer 1x 

haken. Opgelet: vanaf het 2e vierkant de vierkanten volgens haakpatroon door middel van stokjes 

met de voorgaande vierkanten verbinden. 

Werkwijze: Rugpand: Haak 5 vierkanten breed en 6 vierkanten hoog. Haak aansluitend alleen aan de 

zijkanten nog 1 vierkant. 

Voorpand: Haak 5 vierkanten breed en 5 vierkanten hoog. Haak aan de zijkanten aansluitend nog 2 

vierkanten in de hoogte = 7 vierkanten. 

Mouwen: Haak 4 vierkanten breed en 5 vierkanten hoog. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak langs de hals een toer zoals op de tekening aan de linker- 

en onderkant van de teltekening staat aangegeven. Haak langs de hals een toer dubbele stokjes, 

hierbij, in elke toer, in de hoeken van de hals 3 dubbele stokjes samen afhaken. Let goed op de 

breedte en hoogte van de hals. Haak nog een toer dubbele stokjes hierbij elk 5e en 6e stokje samen 

afhaken. Haak langs de onderkant van de mouwen 3 toeren dubbele stokjes. Hecht af. Zet de 

mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. 

Haak langs de onderkant van de panden 3 toeren dubbele stokjes. 

 


