
  



Truitje van Linen Soft 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeid. Indien er één getal staat is dat voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Linen Soft aqua (623) 4-4-5 bollen, turquoise (614) 3-4-4 bollen, beige (620) 3-

4-4 bollen. Haaknaald nr. 3,5. 

Voor de andere kleurstelling: Linen Soft okergeel (610), paars (603) donkergrijs (617).  

Stekenverhouding: 21 steken en 10 toeren in patroonsteek gehaakt zijn 10x10cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: lossen, halve stokjes, stokjes. 

Haakpatroon: Haak volgens patroon. Herhaal de 7e t/m 12e steek per toer, haak 1x de 1e t/m 7e toer 

en herhaal steeds de 3e t/m de 7e toer. Begin steeds in de 7e (stokjes)toer met een nieuwe kleur, 

volgorde: aqua –turquoise – beige. 

Een kleurbaan is ca. 4,5 cm hoog. - ᴖ x = losse, x = vaste, † = stokje. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak met aqua 97-103-109 lossen + 3 keerlossen (=1e stokje) en haak hierop 96-102-108 

stokjes. (= toer 2 van het haakpatroon), beginnende in de 5e losse vanaf de haaknaald Haak verder in 

patroon. 

Begin met de stokjestoer steeds met een nieuwe kleur. (aqua –turquoise – beige). 

Meerder na 35-39-43 cm (8-9-10 kleurbanen) aan beide kanten 6 lossen, waarop weer patroonsteek 

gehaakt wordt. Laat voor de schouders bij 55-59-63 cm hoogte (nieuwe kleur) de eerste 4 steken vrij 

(aan de zijkant) en begin dan met 1 vaste, een half stokje, 1 stokje en verder de stokjestoer (= 9 

groepjes), dan weer 1 stokje, een half stokje, 1 vaste (aan halskant). Keer, verder volgens 

haakpatroon, laat het laatste groepje vrij en keer. Toer verder haken, laat laatste groepje vrij en keer. 

Toer uithaken, keer en terug haken. Keer en haak de toer tot de laatste 2 groepjes, keer en haak de 

toer uit en haak dan nog de laatste toer terug. Haak de andere schouder op dezelfde manier. 

Voorpand: Haak als het rugpand tot 50-54-58 cm hoogte. Laat voor de hals de middelste 18 steken 

onbewerkt. (bij de nieuwe kleurbaan) en haak beide kanten apart verder. In de eerste baan 16 

groepjes van 3 stokjes haken. Minder aan de halskant iedere toer 3 steken. Haak aan de andere kant 

de schouder op dezelfde hoogte en manier zoals bij het voorpand. 

Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden. Haak met aqua 3 toeren vasten langs de hals en 

armsgaten, let hierbij op de hoogte en breedte van hals en armsgaten. 

  



 


