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Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

De afgelopen weken werden er bij ons verschillende kledingstukken aangepakt en gaven we er een flinke twist aan. Zo 
hebben Juul en haar vriendinnen een wit basis shirt een restyle gegeven, gaf ik een bestaande rok en t-shirt een dip-dye en 
maakten we hiervoor van een gouden ketting een ceintuur.
Op mijn restyle verlanglijstje stond ook het haken van nieuwe korte mouwen aan een t-shirt dus dat werd mijn volgende 
project. Met Durable Double four katoen haakte zwart/wit gestreepte mouwen en uiteindelijk ook een bijpassend ceintuur. 
Het geheel zorgt voor een eigenwijze en een tikkie stoere uitstraling (al zeg ik het zelf).

Benodigdheden
Durable Double four, art. 010.69 kleur 326 Ivory, 325 Black
Voor alleen de mouwen 2 bollen Black en 1 bol Ivory.
Voor alleen de ceintuur 1 bol Black en 1 bol Ivory.

Overige benodigdheden
Naaimachine of naald en draad
Haaknaald nr 4,5
Riem gesp 6cm
Maasnaald
Schaar

Gebruikte steken en afkortingen
l losse
kl keerlosse
hv halve vaste
v vaste
val vaste in achterste lus
st stokje
rst reliëfstokje

Moeilijkheidsgraad
Ervaren

Patrooninformatie
Aan de mouwen haakte ik een boordje in reliëfstokjes (rst).

Het overige deel van de mouw haakte ik in vaste (v) verdeeld in om en om 2 rijen ivory en 2 rijen black.
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Het deel van v haakte ik de:
- even toeren in de achterste lus (val) van de v van vorige rij. 
- oneven toeren door beide lussen (v) van v van vorige rij.
Dit zorgt voor mooie strakke zwart/wit lijnen.

Bij het haken van de ceintuur is het precies andersom:
- oneven toeren in de achterste lus (val) van de v van vorige rij. 
- even toeren door beide lussen (v) van v van vorige rij.

Om bij de mouwen niet steeds bij een kleurwissel een draad te hoeven afhechten, nam ik de draad voor de kleurwissel 
mee.

Na het haken van een oneven toer in b.v. kleur Ivory, leg je de kleur Black over de haaknaald voordat je de laatste Ivory v 
afmaakt. Je haalt de draad Ivory onder de draad Black heen en maakt de laatste v van de oneven toer af. Vervolgens haak 
de kl in Black om de volgende even toer te beginnen met deze kleur.

Bij de ceintuur knip je de draad na een kleurwissel af om later af te hechten.

Afmeting lap voor de mouw

Werkbeschrijving
Mouwen
Haak een ketting van 51 l in de kleur Black. 

Rij 1: Haak een stokje in de 4e l van de ketting, 1e 3 l = 1e stokje.
Haak vervolgens in de overige l van de ketting een st = 49 st

Rij 2: Haak 3 l = 1 st, haak een rst voor in het 2e st van de vorige rij. *haak 1 st, 1 rst*. Herhaal * * tot aan einde van de rij.
Het laatste st haak je in/om de 3e l van de vorige rij.

Rij 3: Haak 3 l = 1 st, haak een rst achter in het 2e st van de vorige rij. *haak 1 st, 1 rst*.
Herhaal * * tot aan einde van de rij. Het laatste st haak je in/om de 3e l van vorige rij.

Rij 4 en 5: Herhaal rij 2 en rij 3.
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Na het haken van rij 5 wissel je naar kleur Ivory.

Rij 6: Haak met Ivory 1 kl, vervolgens *1 val, 2 val *in v van vorige rij. Herhaal * * tot aan einde van de rij. = 73 v 

Rij 7: Haak met Ivory 1 kl, vervolgens 1 v in v van vorige rij.
Wissel aan het einde van deze toer naar kleur Black.

Rij 8: Haak met Black 1 kl, vervolgens 1 val in de v van vorige rij. 

Rij 9: Haak met Black 1 kl, vervolgens 1 v in v van vorige rij.
Wissel aan het einde van deze toer naar kleur Ivory.

Rij 10 t/m 13: Herhaal rij 7 t/m 9. Wissel van kleur na elke 2 rijen.

Rij 14 t/m 29: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, 1 val of v in de volgende v van de vorige rij, laatste 2 v van de vorige rij 
samen haken. Wissel van kleur na elke 2 rijen.

Rij 30 t/m 39: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, 1 val of v in de volgende v van de vorige rij. Wissel van kleur na elke 2 rijen.

Rij 40 t/m 47: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, 1 val of v tot de laatste 2 v van de vorige rij. Je haakt de laatste 2 v van de 
vorige rij niet. Wissel van kleur na elke 2 rijen.

Hecht het draad af en haak nog een 2e mouw.

Mouwen vastzetten

Vouw de mouw dubbel met de binnenkant naar buiten en zet de rand vast vanaf het boord t/m rij 13. Hecht daarna de 
draad af en vouw de mouw weer terug van binnen naar buiten. De goede kant van de mouw zit nu buiten.

Knip van het t-shirt het gedeelte van de oude mouw af zover dat nodig is om de nieuwe mouw eraan vast te zetten.

Vouw het t-shirt van binnen naar buiten en schuif de nieuwe mouw naar binnen en speldt deze vast.

Zet de mouw vast met naald en draad of met behulp van de naaimachine.

Herhaal bovenstaande met de 2e mouw. 

Keer het t-shirt van binnen naar buiten. Het t-shirt is klaar om gedragen te worden.

Ceintuur
De afmeting van de ceintuur die ik haakte is ongeveer 1.20 m x 5,5 cm, maar je kunt het natuurlijk in elke gewenste 
lengte haken b.v. 180 l / 120 cm = 1,5 l x gewenste lengte in cm en zo bereken je het aantal l.  
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Voor een ceintuur van een lengte van ongeveer 1.20 m haakte ik een ketting van 180 l in de kleur Ivory.

Rij 1: Haak 1 kl, 1 v in elke l van de ketting.

Rij 2: Haak 1 kl, 1 v in v van vorige rij.

Rij 3 (kleurwissel Black): Haak 1 kl. 1 val in v van vorige rij.

Rij 4: Haak 1 kl, 1 v in v van vorige rij.

Rij 5 (kleurwissel Ivory): Haak 1 kl. 1 val in v van vorige rij.

Rij 6: Haak 1 kl, 1 v in v van vorige rij.

Rij 7 t/m 10: Herhaal 3 t/m 6.

Rij 11: Haak 1 kl, 1 hv in achterste lus van v van vorige rij.

Hecht de draden af.

Vastzetten aan gesp

Schuif de gehaakte ceintuur via de onderkant van de gesp om de midden pal en zet het uiteinde vast met naald en draad 
aan de gehaakte basis van de ceintuur. 

Hecht de draad af en je vernieuwde outfit is klaar om gedragen te worden!


