5513 – Top van Larra
Maten: 36/38 – 40/42
Materiaal: Larra oranje (7404) 7-8 bollen, haaknaald nr. 3
Stekenverhouding: 1 vierkant is 11x11 cm. 21 stokjes en 11 toeren zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig een andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen, vasten, halve stokjes, stokjes, dubbele stokjes.
Blaadje: haak 3 dubbele stokjes in één insteekpunt, tezamen afhaken als volgt: haak het 1e dubbele
stokje af tot er nog 2 lussen op de naald staan, haak het 2e dubbele stokje af tot er nog 3 lussen op
de naald staan, haak het 3e dubbele stokje af tot er nog 4 lussen op de naald staan, haak dan met 1
omslag de 4 lussen door.
Gehaakt vierkant:
Een vaste, stokje en dubbel stokje worden aan het begin van de toer vervangen door 1, 3 en 4 lossen.
Haak om een draadlus 12 vasten en sluit de ring met een halve vaste in de 1e vaste.
1e toer: 2 stokjes in elke vaste, = 24 stokjes en sluit elke toer met een halve vaste in de 1e steek..
2e toer: 1 blaadje in het 1e stokje, *5 lossen, sla 1 stokje over, 1 blaadje in het volgende stokje,
herhaal vanaf * 10x, eindig de toer met 5 lossen, 1 halve vaste in het 1e blaadje.
3e toer: haak om elke 5 lossen: 1 vaste, 1 half stokje, 3 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste.
4e toer: haak halve vasten tot het 2e stokje, *7 lossen, 1 vaste op het 3e stokje van het volgende
boogje, 11 lossen (= hoek), 1 vaste op het middelste stokje van het volgende boogje, 7 lossen, 1 vaste
op het middelste stokje van het volgende boogje, herhaal vanaf *.
Elk volgende vierkant verbinden met het vorige vierkant door een vaste in het midden van de
lossenboogjes.
Werkwijze:
Haak 2x 8-9 vierkanten aan elkaar. Haak het laatste vierkant aan het 1e vierkant vast. Haak boven de
eerste rand vierkanten 184-207 vasten in het rond (dit is 23 vasten per vierkant). Haak hierop 9
toeren stokjes. Leg de 2e rand met vierkanten met de goede kant op de goede kant van de stokjes en
haak beide delen met vasten aan elkaar. Haak aan de bovenkant van de 2e rand vierkanten weer
184-207 vasten. Haak hier weer 9 toeren stokjes op. Haak 2x 3 vierkanten. Leg 1x 3 vierkanten weer
met de goede kant op de goede kant van de stokjes in het midden van de voorkant van de top. Haak
de vierkanten met vasten aan de stokjes. Doe dit ook op het midden van de achterkant. Haak tussen
deze 2 banen aan beide zijkanten (= 23-34 steken) stokjes als volgt: haak 6 toeren, hierbij in elke toer
aan de zijkanten de vierkanten vasthaken. In de 7e toer voor de armsgaten de middelste 7-12 stokjes
onbewerkt laten en beide kanten apart verder haken. Minder vanaf het midden aan beide kanten 01x3, 3-2x2 en 3-2x1 stokjes in elke toer. Hecht af. Hecht aan op de 1e steek bovenaan het rechtse
vierkant en haak voor de schouderband 23 stokjes. Haak stokjes tot 28-30 cm hoogte. Hecht af. Naai
het uiteinde vast aan het vierkant van de achterkant. Haak aan de linkerkant eenzelfde band. Haak
langs de armsgaten en hals 1 toer vasten, let hierbij op de hoogte en breedte (zie maatschets). Haak
bovenop de toer vasten nog een toer kreeftsteek (= 1 toer vasten van links naar rechts). Haak langs
de onderkant van de top in elk lossenboogje: 1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste.

