
  



113 – TRUI VAN LUCA EN LIZZY 

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 Luca groen (12) 4-5-5 bollen, Lizzy goud (10) 12-13-14 bollen, haaknaald nr. 6, 

breinaalden nr. 5 zonder knop. 

Stekenverhouding: 17 steken en 9 toeren in patroon gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: Lossen, vasten, stokjes.  

Haakpatroon: haak volgens telpatroon. Haak 1x de 1e t/m 5e toer en herhaal daarna telkens de 2e 

t/m 5e toer. De kwaliteit Lizzy wordt steeds met dubbele draad gehaakt. Er worden steeds 2 toeren 

in dezelfde richting gehaakt zodat de draden niet telkens opnieuw aangehecht behoeven te worden. 

Steek aan het einde van elke toer in de laatste steek van de vorige toer (ook in een open steek). O = 

losse, † = stokje, Φ = bolletje = haal een lus, maak een omslag, haal een lus, maak een omslag, haal 

een lus, maak een omslag en haal deze door alle lussen op de naald. A = Luca, B = dubbele draad 

Lizzy. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

Streeppatroon boorden: *2 toeren met Luca, 1 toer met dubbele draad Lizzy, herhaal vanaf *. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak met Luca 77-85-93 lossen en haak hierop haakpatroon. Laat bij 41 cm hoogte voor de 

armsgaten aan beide kanten 4 steken onbewerkt en haak verder tot 56-57-58 cm hoogte. Laat voor 

de hals de middelste 33 steken rusten en haak op de overige steken nog 2 toeren patroon. De totale 

hoogte is dan 58-59-60 cm. 

Voorpand: Haak als het rugpand tot 51-52-53 cm hoogte. Laat voor de hals de middelste 17 steken 

rusten en haak beide kanten apart verder. Minder aan de halskant nog 2x in elke 2e toer 4 steken. 

Haak op de overige 18-22-24 steken tot dezelfde hoogte als het rugpand. 

Mouwen: Haak 37-37-41 lossen en haak hierop patroon. Meerder voor de mouwwijdte 9-11-10x aan 

beide kanten van elke 4e-3e-3e toer 1 steek, = 55-59-61 steken. Haak tot 50 cm hoogte en hecht af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met breinaalden zonder knop en Luca rond de hals 88 

steken op en brei 4 cm boordsteek in streeppatroon. Kant in boordsteek af. Zet de mouwen aan, het 

midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Neem langs de 

onderkanten van de mouwen met breinaalden zonder knop en Luca 36-38-40 steken op en brei 6 cm 

boordsteek in streeppatroon. Kant in boordsteek af. 



 

 


