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Deze zomer zie je veel gehaakte kledingstukken in het modebeeld. Soms te koop bij grote modeketens voor belachelijk
lage prijzen. Als je je bedenkt dat gehaakte kledingstukken niet machinaal gemaakt kunnen worden en voor superlage
prijzen verkocht worden, dan kan dit bijna niet op een eerlijke, verantwoorde manier geproduceerd worden. Met deze
gedachte ging ik aan de slag en maakte dit hippe, zomerse topje, gehaakt met Organic cotton. Heerlijk zacht en luchtig….
Een perfect draadje voor de zomer! Door de strikbandjes is het topje voor een langere tijd te dragen.
Benodigdheden
Schachenmayr Organic Cotton, art. 035.9807376
- Kleur A: 002 Creme (2 bollen)
- Kleur B: 005 Sand (1 bol)
- Kleur C: 022 Citrus (1 bol)
- Kleur D: 047 Lavender (1 bol)
Overige benodigdheden
Blockmat met blockspelden
Haaknaald 3
Stopnaald
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Ervaring
Afmeting
Eén granny square is 9 x 9 centimeter
Plat gemeten is de top 29 centimeter breed en 30 centimeter lang (zonder de strikbandjes)
Geschikt voor de leeftijd 3 – 6 jaar (maat 104 -116)
Gebruikte steken
Magische ring
Losse
Halve vaste
Vaste
Stokje
Patrooninformatie en tips
• De granny’s hebben een duidelijke voor- en achterkant. Keer daarom je werk niet.
• Aangehouden kleurvolgorde:
- Toer 1: 022 Citrus
- Toer 2: 005 Sand
- Toer 3: 047 Lavender
- Toer 4, 5: 002 Creme
• Uiteraard ook leuk om een eigen kleurencombinatie te maken.
Werkbeschrijving
Granny square
Haak 18 granny’s volgens onderstaand patroon.
Start met een magische ring met kleur C.
Toer 1: Haak 3 lossen in de magische ring (= 1e stokje), haak 11 stokjes in de magische ring, sluit met een halve vaste in
de bovenste losse, knip de draad af.
Toer 2: Hecht aan met kleur B tussen 2 stokjes van toer 1. Haak 3 lossen (= 1e stokje) en haak nog een stokje in dezelfde
ruimte tussen de stokjes van toer 1. Haak 2 stokjes tussen de stokjes van toer 1. Sluit met een halve vaste in de bovenste
losse, knip de draad af.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Toer 3: Hecht aan met kleur D tussen de stokjesgroepjes van toer 2. Haak 3 lossen (= 1e stokje) en haak nog 2 stokjes
in dezelfde ruimte tussen de stokjesgroepjes van toer 2, haak een losse, haak 3 stokjes in de volgende ruimte tussen de
stokjesgroepjes, haak een losse, *haak [3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes] in de volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes,
haak een losse, haak 3 stokjes in de volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes, haak een losse, haak 3 stokjes in de
volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes, haak een losse* haak hetgeen tussen de sterretjes staat nog 2 keer, haak [3
stokjes, 2 lossen, 3 stokjes] in de volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes, haak een losse en sluit met een halve vaste
in de bovenste losse, knip de draad af.

Toer 4: Hecht aan met kleur A in een lossenboogje op 1 van de hoeken. Haak 3 lossen (= 1e stokje) en haak nog 2 stokjes
in dezelfde ruimte. *haak een losse, haak 3 stokjes in de volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes* herhaal hetgeen
tussen de sterretjes staat nog 2 keer, haak een losse, haak ** [3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes] in het lossenboogje op de
hoek, haak een losse, haak 3 stokjes in de volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes, haak een losse, haak 3 stokjes
in de volgende ruimte tussen de stokjesgroepjes, haak een losse, haak 3 stokjes in de volgende ruimte tussen de
stokjesgroepjes, haak een losse* * haak hetgeen tussen de dubbele sterretjes staat nog 2 keer, haak in de lossenboog
waar je ook gestart bent deze toer nog 3 stokjes en 2 lossen en sluit met een halve vaste in de bovenste losse.
Toer 5: Ga met halve vasten naar de losse tussen de stokjesgroepjes, Haak 3 lossen (= 1e stokje) en haak nog 2 stokjes
in dezelfde ruimte, * haak een losse, haak 3 stokjes om de volgende losse*, herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat
nog 2 keer, haak een losse, haak ** [3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes] in het lossenboogje op de hoek, haak een losse, haak
3 stokjes om de volgende losse, haak een losse, haak 3 stokjes om de volgende losse, haak een losse, haak 3 stokjes om
de volgende losse, haak een losse, haak 3 stokjes om de volgende losse, haak een losse * * herhaal hetgeen tussen de
sterretjes staat nog 2 keer, [3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes] in het lossenboogje op de hoek, haak een losse en sluit met een
halve vaste in de bovenste losse, knip de draad af.
Hecht alle draadjes netjes af.
In elkaar zetten topje
Maak een vierkant door 9 granny’s aan elkaar te haken.
Dit doe je door 2 granny’s met de goede kanten op elkaar te leggen en met halve vasten in de achterste lussen (dit zijn de
buitenste lussen) te haken, doe dit niet te strak, want dan gaat je werk trekken.
Haak stroken van 3 granny’s, haak daarna de stroken aan elkaar.
Maak zo nog een vierkant.
Leg beide vierkanten met de goede kanten op elkaar en haak deze op dezelfde manier aan elkaar, door de zijkanten vast
te haken met halve vasten in de achterste lussen.
Werk alle draadjes netjes weg.
Keer je werk om, zodat de goede kanten weer aan de buitenkant zitten.
Haak een randje vasten aan de bovenkant en de onderkant van het topje.
Haak een sierrandje langs de onderkant van het topje. Doe dit als volgt:
*Haak een vaste, haak 3 lossen, haak een halve vaste in de eerste losse, haak een halve vaste in dezelfde steek als je
vaste, haak een vaste in de volgende 2 steken* herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot je helemaal rondom bent.
Werk je draadjes netjes weg.
Strikbandjes
Haak 5 vasten aan de bovenkant van het topje. Voor het rechterbandje zorg je ervoor dat de 5e vaste precies uitkomt
boven het naadje van de middelste granny.
Voor het linkerbandje start je boven het naadje van de middelste granny. Haak de bandjes door steeds 5 vasten te haken
en te keren met een losse. Haak niet in deze losse. Stop als je een bandje van 24 centimeter hebt. Herhaal dit voor het
andere bandje en herhaal hetzelfde aan de achterkant. Leg een knoopje in de bandjes.
Block je werk door deze te weken in een sopje en daarna met speldjes op een blockmat te prikken, zodat je een mooi,
glad resultaat krijgt. Laat goed drogen. Daarna is het topje klaar om gedragen te worden.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

WERKBESCHRIJVING - Granny Square Top

			 3

Maat aanpassen
Het patroon kan eenvoudig aangepast worden naar een andere maat, door bijvoorbeeld meer granny’s te haken. Als
richtlijn meet je een goed zittend shirtje in de breedte. Een granny is 9 x 9 centimeter. Reken uit hoeveel granny’s je nodig
hebt om de gewenste breedte te krijgen, houdt er rekening mee dat het iets breder wordt door het aan elkaar haken.
Bepaal hoe lang je je topje wil maken, bijvoorbeeld 4 granny’s lang.
Om te bepalen hoeveel granny’s je moet haken neem je het aantal granny’s in de breedte keer het aantal granny’s in de
lengte en dit getal maal 2.
Bijvoorbeeld: Ik wil graag een topje van 5 granny’s breed en 4 granny’s lang, dan doe ik 5x4= 20. 20 grannys zijn nodig
voor 1 kant, dus in totaal heb je dan 20 x 2 = 40 granny’s nodig voor de hele top.
Mocht je het topje kleiner willen maken, dan kun je ervoor kiezen om de granny’s 4 toeren te haken ipv 5. Per granny
scheelt dit 2 centimeter. Een top, zoals dit patroon, van 18 granny’s zal dan 6 centimeter smaller zijn en 6 centimeter
korter.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

