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ontwerp: Dorothea Neumann

V.1/DN/KM

S M L
32-36 38-42 44-46

Achterpand 
breedte 55 60 65
hoogte armsgat 25 27 29
totale lengte 65 65 67
Rechter voorpand
breedte 25 27,5 30
hoogte armsgat 25 27 29
totale lengte 68 68 68

MATERIAAL
Schachenmayr Micro Summer Trend Color 
(ca. 725 m = 250 g)
kl 00080 (aqua color)  bolletjes 2 / 2 / 3

1 haaknaald nr. 3,5

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van per-
soon tot persoon verschillen.

PROEFLAPJE
24 s resp. 4 patroongedeeltes en 12 nld = 10 x 10 cm

BASISPATROON
Volgens haakschema werken. Aantal steken deelbaar door 
6 + 1 + 1 keer-ls. 1x de 1e– 5e rij, dan de 2e – 5e rij 
herhalen. De oneven rijen zijn de heeng rijen. De terugg 
nld zijn blauw getekend.

getallen in cm

MATEN INSTRUCTIES
De gegevens voor de afzonderlijke maten staan van klein 
naar groot in verschillende kleuren achter elkaar, geschei-
den door streepjes. Als er 1 getal staat geldt dit voor alle 
maten.
De pijlen in het patroon geven de haakrichting aan.
Achterpand: bij de schouder beginnen en naar onderen 
toe haken. 133 / 145 / 157 ls + 1 keer-ls opzetten en volgens 
het haakschema werken = 22 / 24 / 26 patroongedeeltes 
+ 1 s.
Na ca. 65 cm het werk met een 5e rij van het haakschema 
eindigen. 

Rechter voorpand
Bij de schouder bij de rechter opzet van het achterpand 
met de 1e rij van het haakschema beginnen en over 61 / 67 / 74 
s van de opzet haken = 10 / 11 / 12  patroongedeeltes + 1 s. 
Na ca. 68 cm [= 4 rijen] langer dan het achterpand het 
werk met een 5e  rij van het haakschema eindigen. 

Linker voorpand
Voor de halsrand 11 s overslaan en bij de linker opzetvan 
het achterpand met de 1e rij van het haakschema begin-
nen en over 61 / 67 / 74 s van de opzet haken = 10 / 11 / 
12 patroongedeeltes + 1 s. 
Na ca. 68 cm [= 4 nld] langer dan het achterpand het werk 
met een 5e rij van het haakschema eindigen. 
 
AFWERKING 
Voor de bies bij de armsgaten bij de lange randen aan 
de verkeerde kant van het haakwerk van * tot * ca. 103 
/ 109 / 115 vs haken (d.w.z. 4 rijen basispatroon met 7 vs 
haken) en tegelijkertijd de rand een beetje ineenschuiven. 
1x de 1e – 5e rij van het haakschema haken.
De zijnaden en de korte rand van de biezen bij de armgaten 
sluiten.

haken

makkelijk 2
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uitleg tekentjes
 =  1 losse (ls)

 =  1 vaste (vs)

 =  vaste, daarbij om de ketting van ls van de vorige rij

 =  stokje (st)

 =  2 st samen doorhalen
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haakschema en uitleg tekentjes
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