
 

 

  



 

5502 – Top van Larra 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Larra geel (7309) 7-8-8 bollen, haaknaald nr. 3 ½  

Stekenverhouding: 1 herhaalrapport in patroonsteek = 6 cm breed, 12 toeren zijn ca. 10 cm hoog. 24 

steken en 25 toeren in vasten gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een 

andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Vasten. 

Patroonsteek: haak volgens teltekening. Haak 1x de 1e t/m 5e toer en herhaal daarna steeds de 2e 

t/m 5e toer. o = losse, I = vaste, l = half stokje, † = stokje. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak 113-127-127 lossen en haak hierop patroonsteek. Minder voor de taille 14-16-12x1 

steek aan beide kanten van elke 4e-4e-5e toer. Haak bij 28 cm hoogte verdeeld 86-96-106 vasten en 

haak verder in vasten. Meerder 5x1 steek aan beide kanten van elke 5e toer. Hecht bij 40 cm hoogte 

af. 

Voorpand: Haak als het rugpand tot 28 cm hoogte. Haak eerst het rechtervoorpand. Laat hiervoor de 

eerste 24-28-31 steken onbewerkt en haak op de laatste 62-67-72 steken vasten. Haak verder in 

vasten. Minder aan de rechterkant voor de schuine kant van de hals afwisselend 36-38-41x1 steek in 

elke toer en 7x1 steek in elke 2e toer. Meerder aan de linkerkant (zijnaad) als bij het rugpand en haak 

tot dezelfde hoogte als het rugpand. Minder hierna voor de schuine kant van het armsgat 18-22-23x1 

steek in elke toer en 1-0-1x1 steek in de 2e toer. Haak op de overige 5 steken tot 45 cm bandhoogte 

of gewenste lengte. De banden kunnen als strikband worden gebruikt of aan het achterkant worden 

genaaid. Haak voor het linkervoorpand vasten op de eerste 24-28-31 steken, haak aansluitend 38-39-

41 lossen en haak over alle steken het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

Afwerking: Naai het gedeelte met nieuwe steken van het linkervoorpand achter het 

rechtervoorpand. Sluit de zijnaden. Haak langs de onderkant 1x de 5e toer van de teltekening. 

 

  



 

 

 

 


