
 
 
Maten: S – M – L 
 
Materiaal: Adriafil Giada (40) 10-11-12 bollen, 
haaknaald nr. 4, 1 knoop 
 
Stekenverhouding: 5 boogjes en ca. 10 toeren 
in patroonsteek 1 gehaakt, zijn 10x10 cm. 20 
steken in patroonsteek 2 gehaakt, zijn 10 cm 
breed. Controleer dit en gebruik indien nodig 
een andere haaknaald. 
 
Gebruikte steken: 
Patroonsteek 1: haak volgens teltekening 1. o = 

losse, I = vaste,  = stokje,  = 2 tezamen 
doorgehaalde stokjes in 1 insteekpunt, M = 
midden. Haak 1x de 1e t/m 7e toer en herhaal 
daarna steeds de 2e t/m 7e toer. 
Patroonsteek 2: haak volgens teltekening 2. I = 

vaste,  = 1 nop en 1 stokje: 3 maal 
afwisselend 1 omslag op de naald nemen en de 
draad tot een lus halen, daarna 1 omslag op de 
naald nemen, in de volgende 2e vaste insteken 
en 1 stokje slechts 1 maal 2 lussen doorhalen, 
dan met een nieuwe omslag alle zich op de 
naald bevindende lussen tezamen doorhalen en 
de nop met 1 losse sluiten. 
 

 
 
Werkwijze: 
Rugpand: Haak 25-33-41 lossen en haak 
teltekening 1, tel voor de te beginnen steek 
vanuit het midden. Meerder na 1 toer aan beide 
kanten van elke volgende toer 1x4, 1x3, 2x2 en 
1x1 boogje (reken per boogje 4 opzetlossen). 
Minder hierna 6x een half boogje aan beide 
kanten van elke 5e toer.  Minder voor de 
armsgaten bij 39 cm hoogte 3x1 en 2-3-4x ½ 
boogje aan beide kanten van elke toer. Splits bij  
40-41-42 cm hoogte het werk voor de split en 
haak beide kanten apart verder tot 60-61-62 cm 
hoogte. Hecht af. 
 
Voorpand: Het voorpand loopt met een boog 
middenvoor. Haak 5 lossen en haak een boogje. 
Meerder aan de linkerkant 1x4, 2x8, 1x12 en 
1x16 lossen en haak hierop boogjes volgens 
telpatroon. Haak met een nieuwe bol het eerste 
deel in spiegelbeeld. Haak tussen beide delen 
nog 25-33-41 lossen en haak verder over alle 
steken teltekening 1, begin met 2e toer van 
teltekening 1. Minder aan de zijnaden en voor 
de armsgaten als bij het rugpand. Laat bij 51-52-
53 cm hoogte voor de hals de middelste 2 
boogjes onbewerkt en haak beide kanten apart 
verder. Minder aan de halskant nog 1x2, 1x1 en 
2x1/2 boogje in elke toer. Hecht af op dezelfde 
hoogte als het rugpand. 
 
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak langs 
de hals de 2e t/m 6e toer van teltekening 2 over 
ca. 98 steken. Minder in de 2e en 5e toer 
verdeeld 5 vasten door 2 vasten samen af te 
haken. Haak langs de split 1 toer vasten met 
aan één kant bovenaan de split een lusje voor 
de knoop. Haak langs de armsgaten eenzelfde 
rand, minder hierbij in de 2e en 5e toer 6 vasten. 
Sluit de zijnaden. Haak rondom de onderkant de 
gehele teltekening 2. In elk boogje worden 3 
vasten en op elke vaste wordt een vaste 
gehaakt. Naai de knoop aan. 
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