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Maten: M – L – XL 

 

Materiaal: Adriafil Snappy Ball (50) 2-3-3 bollen, 

haaknaald nr. 4, 1 knoop 

 

Stekenverhouding: 1 herhaalrapport is 6 cm breed, 11 

toeren zijn 10 cm hoog. Controleer dit en gebruik indien 

nodig een andere haaknaald. 

 

Gebruikte steken: 

Patroonsteek: Haak volgens teltekening. Haak eerst de 

steken voor het herhaalrapport, haak dan steeds het 

herhaalrapport en eindig met de steken na het 

herhaalrapport. De 1
e
 t/m 7

e
 toer 1x haken, daarna steeds 

de 2
e
 t/m 7

e
 toer herhalen. Begin of eindig elke toer tijdens 

het minderen steeds met de kantsteken van de teltekening. 

o = losse, I = vaste,  = stokje,  = dubbel stokje. Waar 

stokjes bovenaan bij elkaar komen, de laatste lussen van 

elk stokje op de naald laten staan, 1 omslag en door alle 

lussen op de naald trekken.  

Tip: Knip de delen op ware grootte uit papier en controleer 

de meerderingen aan de hand hiervan. 

 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak 145-161-177 lossen en haak hierop het 

telpatroon. Minder aan de zijnaden 12x1 patroonsteek in 

elke 3
e
 toer. Minder bij 42 cm hoogte voor de armsgaten 

2x8, 1x6, 1x4 en 1-2-3x2 patroonsteken in elke toer.  

 

 

Laat bij 59 cm hoogte voor de hals de middelste 27-31-35 

steken onbewerkt en haak beide kanten apart verder. 

Minder aan de halszijde nog 1x12, 1x8, en 2x3 steken in 

elke toer. Hecht bij 64-65-66 cm hoogte af. 

Rechtervoorpand: Haak 33 lossen en haak hierop het 

telpatroon. Minder aan de linkerkant (= zijnaad) als bij het 

rugpand. Meerder aan de rechterkant 0-1-2x12, 2x8, 2x6, 

2x4, 2x3, 4x2, 7x1 patroonsteken in elke toer en 3x1 

patroonsteek in elke 2
e
 toer. Minder voor het armsgat als 

bij het rugpand. Minder bij 39 cm hoogte voor de hals 

afwisselend 22-17-12x2 en 0-6-12x3 patroonsteken in elke 

toer. Hecht bij 64-65-66 cm hoogte af. 

 

Linkervoorpand: Haak het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

 

Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden. Haak langs de 

armsgaten en panden 1 toer vasten, 1 toer stokjes en 1 

toer vasten. Haak in de toer stokjes in het rechtervoorpand, 

net onder de hals, 1 knoopsgat. Haak hiervoor 1 losse in 

plaats van een stokje. Let tijdens het haken van de biezen 

goed op de hoogte en breedte. Naai de knoop aan. 
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