Kimono van Cotton 8
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 Cotton 8 azuurblauw (724) 10 bollen, lichtgeel (508) 2 bollen, donkerblauw
(527) 1 bol, roze (653) 1 bol, lichtgroen (664) 1 bol, blauw (712) 1 bol, oranje (639) 1 bol, lichtroze
(718) 1 bol, rood (510) 1 bol, lila (651) 1 bol, haaknaald nr. 3.
Stekenverhouding: 1 grote bloem = 6x6 cm.
21 steken en 12 toeren in stokjes gehaakt zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een
andere haaknaald.
Gebruikte steken: Lossen, halve vasten, vasten, stokjes.
Werkwijze: De jas wordt tot aan de mouwen zonder zijnaden gehaakt.
Grote bloem: Haak met lichtgroen 5 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring.
1e toer: 4 lossen, *1stokje 1 losse, herhaal vanaf* nog 6x (= 8 boogjes), sluit met een halve vaste.
2e toer: haak met lichtgeel 3 lossen, 2 stokjes in de eerste losse, * 1 losse 3 stokjes in de volgende
losse, herhaal vanaf nog 6x (= 8 groepjes van 3 stokjes), sluit met een halve vaste.
3e toer: haak met rood 3 lossen, 3 stokjes in de volgende steek, 1 stokje in de volgende steek, 1
losse, *sla 1 losse over, 1 stokje in de volgende steek, 3 stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf*
nog 6x en sluit met een halve vaste.
4e toer: haak met azuurblauw 1 losse, 1 vaste in de volgende steek, 1stokje 1 losse 1 stokje in de
volgende steek, 1 vaste in de volgende 2 steken, 1 vaste om de losse van de 2e en 3e toer, * 1 vaste
in de volgende 2 steken, 1 stokje 1 losse 1 stokje in de volgende steek, 1 vaste in de volgende 2
steken, 1 vaste om de losse van de 2e en 3e toer, herhaal vanaf nog 6x en sluit met een halve vaste.
Haak zo 91-105 bloemen, (7 bloemen voor de hoogte en 13-15 bloemen voor de breedte),haak vanaf
de 3e toer de bloemen in de overige 7 verschillende kleuren. Haak in de 4e toer de bloemen aan
elkaar vast door 1 vaste in de losse van de andere bloem te haken.
Kleine bloem: Haak met azuurblauw 4 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring.
1e toer: 1 losse, 8 vasten in de ring, sluit met een halve vaste in de eerste losse.
2e toer: 3 lossen, 1 stokje in de eerste steek, *1 losse, 2 stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf *
nog 6x en sluit met een halve vaste in de 3e losse van de eerste 3 lossen, (= 8 groepjes van 2 stokjes).
3e toer: 1 losse, *1 vaste tussen de 2 stokjes van de vorige toer, 1 vaste om de losse van de vorige
toer, 1 vaste om een losse van de grote bloem, 1 vaste, om dezelfde losse van de vorige toer. Herhaal
vanaf * nog 7x. Haak tussen alle 4 grote bloemen een kleine bloem.
Afwerking: Haak langs de voorpanden een boord als volgt:
1e toer: haak 6 lossen in een punt van een grote bloem, 1 stokje in de diepe vaste van de bloem, 2
lossen, *3 vasten, 2 vasten samen haken, 3 vasten tussen 2 punten van de bloem, 2 lossen, 1 stokje
in de diepe vaste van de bloem, 3 lossen, 1 dubbel stokje, 3 lossen, 1 stokje in de diepe vaste van de
bloem, 2 lossen, herhaal vanaf * en eindig met 1 stokje in de lange vaste van de bloem, 3 lossen, 1
stokje in de punt van de bloem, keer.
2e toer: haak 16 stokjes in de eerste 16 steken, *2 stokjes om de 2 lossen boog, 1 stokje boven
stokje, 2 stokjes om 3 lossen boog, 1 stokje in dubbel stokje, 2 stokjes om 3 lossen boog, 1 stokje
boven stokje, 2 stokjes om 3 lossen boog, 7 stokjes in de volgende 7 steken, herhaal vanaf * en eindig

met 2 stokjes om de 2 lossen boog, 1 stokje boven stokje en 2 stokje in de laatste boog, keer. Haak
over alle steken nog 2 toeren stokjes.
Haak aan de onderkant van de panden een boord als volgt:
1e toer: Haak in het boord van het voorpand 8 stokjes, 2 stokjes om de boog, *3 vasten, 2 vasten
samen haken, 3 vasten tussen 2 punten van de bloem, 2 lossen, 1 stokje in de diepe vaste van de
bloem, 3 lossen, 1 dubbel stokje, 3 lossen, 1 stokje in de diepe vaste van de bloem, 2 lossen, herhaal
vanaf * en eindig met 2 stokjes om de boog en 8 stokjes in het boord van het voorpand, keer.
2e toer: 17 stokjes in de eerste 17 steken, *2 stokjes om het 2 lossenboog, 1 stokje boven stokje, 2
stokjes om 3 lossen boog, 1 stokje boven dubbel stokje, 2 stokjes om 3 lossen boog, 1 stokje boven
stokje, 2 stokjes om 2 lossen boog, 7 stokjes in de volgende 7 steken, herhaal vanaf * en eindig met 2
stokjes om de 2 lossenboog, 1 stokje boven stokje. 2 stokjes om 3 lossen boog, 1 stokje boven dubbel
stokje, 2 stokjes om de 3 lossenboog, 1 stokje boven stokje, 2 stokjes om de 2 lossenboog en 17
steken in de laatste 17 steken, keer. Haak hier nog 2 toeren stokjes op.
Haak aan de bovenkant van de panden een boord zoals de eerste 2 toeren van het boord aan de
onderkant, haak aan het einde van de 2e toer 87 lossen + (3 lossen voor het eerste stokje) voor de
mouw.
Verdeel het werk in voorpand, rugpand en voorpand en plaats een markeerder bij 26,5-30 cm en bij
53-56,5 cm en haak elk deel apart verder. Haak voor het rechtervoorpand en mouw 87 stokjes op de
lossen en tot aan de 1e markeerder in elke steek een stokje. Haak na 19 toeren stokjes voor de hals
aan de halskant 13-15 steken minder, in elke volgende toer 2x2 en 3x1steken. Hecht af.
Haak voor de mouw 87 lossen, voor het rugpand vanaf de eerste markeerder tot aan de 2e
markeerder in elke steek een stokje en voor de 2e mouw 87 lossen + (3 lossen voor het 1e stokje).
Haak in elke steek een stokje. Laat na 23 toeren voor hals de middelste 30-34 stokjes rusten en haak
elk deel apart verder. Minder aan de halskant nog 1x3 stokjes. Hecht af. Haak het linkervoorpand in
spiegelbeeld van het rechtervoorpand.
Sluit de zijnaden. Naai met kleine steekjes de mouwen aan de onder- en bovenzijde dicht. Haak langs
de hals van het voorpand, rugpand en voorpand voor het boord 4 toeren halve stokjes. Hecht af.

