
  



202 – TRUI VAN STONE WASHED 

Maten: 36/40 – 42/46 

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

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed grijs (814) 8-10 bollen, haaknaald nr. 3. 

Stekenverhouding: 36 steken (=6 boogjes) en 11 toeren in boogjessteek gehaakt, zijn 10x10 cm. 1 

herhaalrapport in waaierpatroon C is 9,5 cm breed en 14 cm hoog. Controleer dit en gebruik indien 

nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, stokjes, dubbele stokjes. Waar stokjes onderaan bij elkaar komen, worden deze in 1 

insteekpunt gehaakt. Waar stokjes bovenaan bij elkaar komen worden deze samen afgehaakt. 

Boogjessteek: haak volgens telpatroon A. Herhaal steeds de 2 toeren in de hoogte. 

Rand langs mouwen: haak volgens telpatroon B. Haak 1x deze 3 toeren. 

Waaierpatroon: haak volgens telpatroon C. Haak 1x de 15 toeren en herhaal daarna steeds de 2e t/m 

14e toer. Verklaring tekens: o = losse, l = vaste, † = stokje, Φ = 3 samen gehaakte stokjes in 1 

insteekpunt. Om het verschil in hoogte op te vangen wordt aan het einde van de 7e toer een 

zesvoudig stokje gehaakt. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak 93-117 lossen en haak hierop boogjessteek, = 23-29 boogjes. Haak tot 20-22 cm 

hoogte en hecht af. Keer het werk ondersteboven en haak op de opzetlossen 1 toer vasten. Haak 

verder in waaierpatroon. Haak 3x het patroon in de hoogte, = 43 toeren, hierbij in de laatste toer 

tussen de waaiers 5 lossen, 1 vaste op vaste, 5 lossen haken in plaats van 7 lossen. Hecht af. 

Voorpand: Haak 93-117 lossen en haak op de eerste 45-57 steken boogjessteek. Minder aan de 

halskant 4x 1 boogje in elke 5e toer. Haak tot 20-22 cm hoogte en hecht af. Haak op de laatste 45-57 

lossen het andere halve voorpand in spiegelbeeld (in het midden van het pand blijven 3 lossen 

onbewerkt). Keer het werk ondersteboven. Haak op de opzetlossen een toer vasten en haak hierna 

verder in waaierpatroon als bij het rugpand. Sluit de schoudernaden. 

Mouwen: De mouwen worden van boven naar beneden aan de panden gehaakt. Haak hiervoor over 

de middelste 38-42 cm, met de schoudernaad in het midden, 81-93 vasten en haak verder in 

boogjessteek. Minder 2x aan beide kanten van elke 19e toer 1 boogje en meerder vanaf 38 cm 

hoogte 2x aan beide kanten van elke volgende 4e toer 1 boogje. Haak bij 47 cm hoogte een rand 

volgens telpatroon B. Hecht af.  

Afwerking: Sluit de mouw- en zijnaden. Haak langs de hals ca. 117 vasten. Haak hierover nog 1 toer 

*2 vasten, 1 losse, 1 vaste overslaan, herhaal vanaf *, hierbij in de punt middenvoor 3 vasten samen 

afhaken. Hecht af. 

  



  

  



 


