
 
 
Maten: M – L – XL 

 

Materiaal: Adriafil Energia (65) 8-9-10 bollen, Memphis 

(75) 1-2-2 bollen, haaknaald nr. 5, breinaalden met en 

zonder knop nr. 4 ½  

 

Stekenverhouding: 11 patroonsteken en 5 toeren met 

Energia gehaakt, zijn 10x10 cm. 20 steken en 27 naalden 

met Memphis in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

 

Gebruikte steken: 

Haakpatroon: haak volgens teltekening. o = losse,  = 

dubbel stokje. Haak 1x de 1
e
 t/m 3

e
 toer en herhaal daarna 

steeds de 2
e
 en 3

e
 toer. Waar stokjes onderaan bij elkaar 

komen wordt in 1 insteekpunt gehaakt. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde 

kant. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak 52-57-61 lossen met Energia en haak 

hierop het telpatroon. Minder voor de taille 3x1 steek aan 

beide kanten van elke 4
e
 toer.  

Meerder vanaf 28 cm hoogte 2x1 steek aan beide kanten 

van elke 4
e
 toer. Laat bij 49 cm hoogte voor de armsgaten 

aan beide kanten 1x3 steken onbewerkt en 2-3-3x1 steek 

in elke volgende toer.  

 

 

 

Laat bij 67-67-68 cm hoogte voor de hals de middelste 26-

27-28 steken onbewerkt en haak beide kanten apart verder 

tot 69-69-70 cm totale hoogte. Hecht af. 

 

Voorpand: Haak als het rugpand tot 63-63-64 cm hoogte. 

Laat voor de hals de middelste 14-15-16 steken onbewerkt 

en haak beide kanten apart verder. Minder aan de halskant 

nog 2x3 steken in elke toer. Hecht de steken voor de 

schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

 

Afwerking: Neem aan de onderkant van het voorpand met 

de breinaalden en Memphis verdeeld 98-106-114 steken 

op en brei 5 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Brei 

langs de onderkant van het rugpand eenzelfde boord. Sluit 

de schoudernaden. Neem langs de hals ca. 124-128-132 

op met breinaalden zonder knop en Memphis en brei 5 cm 

tricotsteek. Kant af. Neem langs de armsgaten 98-102-106 

op met Memphis en brei 5 cm tricotsteek. Sluit de zijnaden. 

Laat de boordjes van hals en armsgaten naar buiten 

omrollen. 

.  
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