
  



Top van Linen Soft 

Maten: 36/38-40/42-44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld, indien er één getal staat is dat voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Linen Soft wit (630) 5-6-6 bollen, haaknaald nr. 3.5 en 4 knoopjes. 

Voor de andere kleurstelling: Linen Soft rood (633). 

Stekenverhouding: 20 steken met daarop 5 toeren vasten en 5 toeren boogjessteek gehaakt zijn 

10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: Lossen, vasten. 

Boogjessteek: 1e toer * 1 vaste, 5 lossen (= boogje), herhaal vanaf *. 

2e toer: * 5 lossen, 1 vaste in het 5 lossenboogje van de vorige toer. Herhaal vanaf * 

1e en 2e toer steeds herhalen. 

De top wordt aan één stuk in het rond gehaakt tot aan de armsgaten en dan verder in heen en 

teruggaande toeren gehaakt volgens het telpatroon. 

Verklaring telpatroon: 1 vierkantje = 1 vaste, 5 lossen, eindig met 1 vaste. 

Half vierkantje = begin iedere toer met 5 lossen en eindig met 2 lossen, 1 stokje. 

Haak een ketting van 264-280-296 lossen en sluit deze tot een ring. 

Haak hierop voor het boord 5 toeren vasten. Markeer de zijnaden. Haak verder in het 

boogjespatroon als volgt: haak vanaf het markeerpunt (= zijnaad) *1 vaste, 5 lossen, sla 3 vasten van 

de vorige toer over, herhaal vanaf * nog 2x = 3 boogjes, 1 vaste. Keer het werk. 2e toer: Haak 6 

boogjes, haak de laatste 2 boogjes in de 5e vastentoer van het boord en sla steeds 3 vasten over 

zoals in de eerste toer. Keer het werk. Haak steeds aan het eind van de toer over 8 vasten 2 boogjes 

meer tot er 31-33-35 boogjes gehaakt zijn. Laat dit gedeelte rusten en haak vanaf het markeerpunt 

aan de andere zijnaad eenzelfde punt. Haak nu verder in het rond, haak op de laatste vasten van het 

boord tussen de beide punten nog 2 boogjes (= 66-70-74 boogjes).  

Minder 12-13-14x in elke 3e toer als volgt: haak tot het boogje van het markeerpunt, haal een lus op 

in het boogje voor en na het markeerpunt en haak deze 2 lussen samen af. Herhaal dit bij het 2e 

markeerpunt. van de toer. Haak tot 35-37-39 cm totale hoogte.  

Haak nu verder voor de schouderbanden in heen en teruggaande toeren volgens het telpatroon. 

Haak de schouderbanden door tot een totale hoogte van 55-57-59 cm. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak langs de hals en armsgaten 2 toeren vasten, let hierbij op 

de hoogte en breedte van de hals en armsgaten. Zet voor de bies 24 lossen op en haak hierop 5 

toeren vasten. Zet deze met kleine steekjes in het midden van de hals van het voorpand vast. Zet de 

4 knoopjes op de bies. 

  



 

 


