
  



5813 – DAMESTRUI VAN COCKTAIL 

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 Cocktail wit (7681) 7-8-8 bollen, lila (7798) 2 bollen, haaknaald nr. 4. 

Stekenverhouding: 21 steken en 12 toeren in patroonsteek 1 gehaakt, zijn 10x10 cm. 1 

herhaalrapport in patroonsteek 1 is 4 ½ cm breed. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere 

haaknaald. 

Gebruikte steken:  

Patroonsteek 1: haak volgens telpatroon 1. Begin elke toer met de steken voor de HH, haak dan 

steeds de HH en eindig met de steken na de HH. Haak 1x de 1e t/m 6e toer en herhaal daarna steeds 

de 3e t/m 6e toer. o = losse, I = vaste, † = stokje, 0 = haak 2 half doorgehaalde stokjes in 1 steek en 

haal ze samen door.  

Patroonsteek 2: haak volgens telpatroon 2.  = dubbel stokje, waar stokjes bovenaan bij elkaar 

komen worden deze samen afgehaakt. Φ = haak 3 half doorgehaalde stokjes in 1 insteekpunt en haal 

ze met een omslag samen door. 

Begintoer pas: 3 lossen, 1 dubbel stokje, *1 losse, 2 samen afgehaakte dubbele stokjes, 2 lossen, 2 

samen afgehaakte dubbele stokjes, herhaal vanaf *, sluit de toer met een halve vaste in de 3e 

beginlosse. 

Werkwijze: Voor- en rugpand: Haak met wit 83-93-103 lossen en haak hierop patroonsteek 1. 

Minder bij 31-33-35 cm hoogte voor de raglan aan beide kanten 12x 1 steek over 15-18-21 toeren. 

Hecht bij 44-48-53 cm hoogte af. Met lila aanhechten aan de opzetkant en haak telpatroon 2. Haak 

de eerste 2 toeren met lila, vervolgens 2 toeren met wit en 2 toeren met lila. Hecht af. Mouwen: 

Haak met wit 53-63-73 lossen en haak hierop patroonsteek 1. Minder bij 30 cm hoogte voor de 

raglan als bij de panden. Hecht bij 43-45-48 cm hoogte af. Met lila aanhechten de opzetkant en haak 

telpatroon 2. Haak de 1e toer met lila, de 2e toer met wit en de 3e toer met lila. Hecht af. 

Afwerking: Sluit de naden van de raglan. Sluit de mouwen zijnaden. Hecht voor de pas op het 

rugpand aan met lila en haak boven het rugpand verdeeld 22-26-30x 2 dubbele stokjes, zie begintoer 

pas zoals boven beschreven, boven de mouwen 11-15-19 x 2 dubbele stokjes en boven het voorpand 

als bij het rugpand. Haak in ronde toeren verder in patroonsteek 2. Haak in totaal 2 toeren met lila, 2 

toeren met wit en 2 toeren met lila. Hecht af. 

  



 

 
 


