
 

 

  



 

5501 Trui van Cocktail 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Cocktail geel (7654) 4-5-5 bollen, zalm (7608) 7-7-8 bollen, haaknaald nr. 3 ½  

Steekverhouding: 19 stokjes en 10 toeren zijn 10x10 cm. 1 herhaalrapport van het haakpatroon is ca. 

5 cm breed en 6 cm hoog. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, stokjes. 

Haakpatroon: haak volgens telpatroon. o = losse, I = vaste, † = stokje. Waar stokjes onderaan bij elkaar 

komen, worden deze in 1 insteekpunt gehaakt. Haak de beginsteek, herhaal steeds het rapport van 10 

steken in de breedte en eindig met de laatste 8 steken. Herhaal de 6 toeren in de hoogte. 

Streeppatroon: *6 toeren geel, 6 toeren zalm, herhaal vanaf *. 

Afwerkrandje:  

1e toer: vasten. 

2e toer: *1 vaste, 3 lossen, 1 vaste in de 1e losse, 1 of 2 vasten overslaan, herhaal vanaf *. Het randje 

moet glad langs het werk liggen. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak met zalm 102-112-122 lossen en haak hierop 99-109-119 stokjes. Haak na 4 toeren 

stokjes verder in haakpatroon en streeppatroon. Laat bij 60 cm hoogte de middelste 29-31-33 steken 

onbewerkt en haak beide kanten apart verder. Minder aan de halskant nog 1 steek in de volgende toer. 

Hecht bij 62 cm hoogte af. 

Voorpand: Haak als het rugpand tot 42 cm hoogte. Haak voor het linkerbovenstuk, voor de split, op de 

eerste 49-54-59 steken verder tot 53 cm hoogte. Minder aan de halskant 6-7-8 steken en in elke 

volgende toer nog 2x2 en 4x1 steken. Haak tot dezelfde hoogte als het rugpand en hecht af. Minder 

onderaan de split 1 steek en haak voor het rechterbovenstuk verder in spiegelbeeld. 

Mouwen: Zet met zalm 42 lossen op en haak hierop 39 stokjes. Haak na 6 toeren stokjes verder in 

haakpatroon en streeppatroon. Meerder voor de mouwwijdte 15-17-19x1 steek aan beide kanten van 

elke 2 ½ cm. Hecht bij 48 cm hoogte (einde streep) af.  

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de 

schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. Haak met zalm langs de split en langs de onderkant van 

de trui en mouwen een afwerkrandje 

  



 

 

 

 


