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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

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.

Voor alles een 1e keer… en dat gold zeker bij dit project voor mij, want voor de 1e keer maakte en haakte ik een patroon 
voor een trui. Hoe dat dan uitpakt is echt super spannend. Ik voelde me echt een Pippi. Zij zei eens: “Ik heb het nog nooit 
gedaan dus ik denk dat ik het kan”. Nou ik ging de uitdaging aan. Als handvat/voorbeeld pakte ik 2 bestaande truien van 
mijn dochter Juul en liet mijn fantasie gaan wat betreft het uiteindelijke model. Om de trui iets extra’s te geven, haakte ik 
een ruche voor op de voorkant van de trui. Ik ben zo benieuwd wat jullie van het eindresultaat vinden. Veel haakplezier!

Benodigdheden
Durable Cosy fine, 58% katoen, 42% polyacryl, kleur 289 Blue grey
 - Ruche: 1 bol 
 - Maat S/M: 16 bollen
 - Maat M/L: 18 bollen
 - Maat L/XL: 20 bollen
Haaknaald 4,5
Maasnaald
Schaar

Gebruikte steken en afkortingen 
l losse
kl keer losse
v vaste
hv halve vaste
st  stokje
rst reliëf stokje
volg volgende
stk steek

Stekenverhouding
Voor een lapje van 10x10 cm:
Reliëfstokje (boord) 15 steken x 10 rijen
Vasten (overig)  15 steken x 17 rijen
Gebruik haaknaald 4,5mm of de naald benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen.

Matenschema
Dit patroon is geschreven in drie maten en de aanwijzingen vind je als volgt in het patroon: S/M (M/L, L/XL). Eventueel 
kun je de aanwijzingen voor jouw maat even markeren met een kleurtje, zodat het makkelijker te lezen is.

     S/M    M/L   L/XL
Afgewerkte borstomvang 94cm  105cm  116cm 

Past borstomvang  90cm    98cm  106cm

Lengte trui   56cm    58cm    60cm

Lente mouw   48cm    50cm    52cm

Lengte boord     9cm      9cm      9cm
 

Werkbeschrijving
Voorpand (zie foto 1)
Haak een ketting van 69 (75, 81) lossen
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 = 
67 (73, 79) 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.
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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 t/m 9: Herhaling van Rij 2 en 3.
Rij 10: Vanaf deze rij starten we met het haken van v en het meerderen hiervan.
Haak 1 kl, 1 v in het 1e stk van de vorige rij, vervolgens 1v in het 2e st, 2 v in 3e stk/rst van de vorige rij. * 1 v, 1 v, 2 v in 
steek van de vorige rij*. Herhaal * * tot aan een na laatste st van de vorige rij. Je eindigt de rij met 1 v in het laatste st van 
de vorige rij. = 89 (97, 105) v
Rij 11 t/m 54: Haak 1 kl, haak 1 v in elke v van de vorige rij.

Armsgat (zie foto 2)
Rij 55 en 56: Haak kl, haak v tot aan de laatste 3 v van de vorige toer. De laatste 3 v van 
de vorige toer slaan we over en starten we met het armsgat = 83 (91, 99) v.
Rij 57 en 58: Haak kl, haak v tot aan de laatste 2 v van de vorige toer. De laatste 2 v van 
de vorige toer slaan we over i.v.m. het armsgat = 79 (87, 95) v.
Rij 59 en 60: Haak kl, haak v tot de laatste v van de vorige toer. De laatste v van de vorige 
toer slaan we over i.v.m. het armsgat = 77 (85, 93) v.
Rij 61 t/m 66: Herhaal rij 59 en 60 = 71 (79, 87) v.
Rij 67 t/m 86: Haak kl, 71 (79, 87) v.

Voorpand hals deel 1 (zie foto 3)
Rij 87: Haak kl om vervolgens 27 (29, 31) v te haken.
Rij 88: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 25 (27, 29) v = 26 (28, 30) v.
Rij 89: Haak kl, haak 24 (26, 28) v, haak laatste 2 v samen = 25 (27, 29) v.
Rij 90: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 23 (25, 27) v = 24 (26, 28) v.
Rij 91: Haak kl, haak 22 (24, 26) v, haak laatste 2 v samen = 23 (25, 27) v.
Rij 92: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 21 (23, 25) v = 22 (24, 26) v.
Rij 93: Haak kl, haak 20 (22, 24) v, haak laatste 2 v samen = 21 (23, 25) v.
Rij 94: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 19 (21, 23) v = 20 (22, 24) v.
Rij 95: Haak kl, haak 18 (20, 22) v, haak laatste 2 v samen = 19 (21, 23) v.
Rij 96: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 17 (19, 21) v = 18 (20, 22) v.
Rij 97: Haak kl, haak 16 (18, 20) v, haak laatste 2 v samen = 17 (19, 21) v.
Rij 98: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 15 (17, 19) v = 16 (18, 20) v.
Rij 99 t/m 104 (99 t/m 107, 99 t/m 110): 
Haak kl, haak 16 (18, 20) v = 16 (18, 20) v.
Hecht de draad af om nu verder te gaan met het haken van de andere kant van hals.
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Voorpand hals deel 2
Rij 87: Tel 27 (29, 31) v terug naar het midden van vorige rij en hecht de draad aan. Haak vervolgens 27 (29, 31) v.
Rij 88: Haak kl, haak 25 (27, 29) v, haak laatste 2 v samen = 26 (28, 30) v.
Rij 89: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 24 (26, 28) v = 25 (27, 29) v.
Rij 90: Haak kl, haak 23 (25, 27) v, haak laatste 2 v samen = 24 (26, 28) v.
Rij 91: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 22 (24, 26) v = 23 (25, 27) v.
Rij 92: Haak kl, haak 21 (23, 25) v, haak laatste 2 v samen = 22 (24, 26) v.
Rij 93: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 20 (22, 24) v = 21 (23, 25) v.
Rij 94: Haak kl, haak 19 (21, 23) v, haak laatste 2 v samen = 20 (22, 24) v.
Rij 95: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 18 (20, 22) v = 19 (21, 23) v.
Rij 96: Haak kl, haak 17 (19, 21) v, haak laatste 2 v samen = 18 (20, 22) v.
Rij 97: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 16 (18, 20) v = 17 (19, 21) v.
Rij 98: Haak kl, haak 15 (17, 19) v, haak laatste 2 v samen = 16 (18, 20) v.
Rij 99 t/m 104 (99 t/m 107, 99 t/m 110): Haak kl, haak 16 (18, 20) v = 16 (18, 20) v.
Hecht de draad af. Het voorpand is nu af en je bent klaar om verder te gaan met het…

Achterpand
Het 1e deel van het achterpand haak je hetzelfde als het voorpand. Je haakt een ketting van 69 (75, 81) l en je volgt rij 1 
t/m 66 van het voorpand.

Vanaf rij 67 t/m 94: Haak kl, 71 (79, 87) v.

Achterpand hals deel 1 (zie foto 4)
Rij 95: Haak kl, haak 19 (21, 23) v = 19 (21, 23) v.
Rij 96: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 17 (19, 21) v = 18 (20, 22) v.
Rij 97: Haak kl, haak 16 (18, 20) v, haak laatste 2 v samen = 17 (19, 21) v.
Rij 98: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 15 (17, 19) v = 16 (18, 20) v.
Rij 99 t/m 104 (99 t/m 107, 99 t/m 110): 
Haak kl, haak 16 (18, 20) v = 16 (18, 20) v.
Hecht de draad af om nu verder te gaan met het haken van de andere kant 
van hals.

Achterpand hals deel 2
Rij 95: Tel 19 v terug naar het midden toe en hecht hier de draad aan. Haak 19 (21, 23) v = 19 (21, 23) v.
Rij 96: Haak kl, 17 (19, 21) v, haak laatste 2 v samen = 18 (20, 22) v.
Rij 97: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, haak 16 (18, 20) v = 17 (19, 21) v.
Rij 98: Haak kl, haak 15 (17, 19) v, haak laatste 2 v samen = 16 (18, 20) v.
Rij 99 t/m 104 (99 t/m 107, 99 t/m 110): Haak kl, haak 16 (18, 20) v = 16 (18, 20) v.
Hecht de draad af. Het achterpand is nu af en ben je klaar om verder te gaan met de…

Mouwen 2x (eventueel foto 6)
Haak een ketting van 33 (37, 41) lossen
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 = 31 (35, 39) 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 de vorige rij.
Rij 4 t/m 9: Herhaling van Rij 2 en 3.
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ALLEEN VOOR MAAT S/M
Rij 10: Vanaf deze rij starten we met het haken van v en het meerderen hiervan.
Haak kl, 1 v in het 1e stk van de vorige rij, 1v in het 2e stk, 2 v in het 3e stk/rst van de vorige rij. * 1 v, 1 v, 2 v in st van 
vorige rij*. Herhaal * * tot aan het een na laatste st van de vorige rij. Je eindigt de rij met 1 v in het laatste st van de vorige 
rij. = 41 v
Rij 11: Haak kl, 1 v in de 1e v van de vorige rij, 1 v in de 2e v van de vorige rij, 1 v in de 3e v van de vorige rij, 2 v in de 4e v 
van de vorige rij. * 1 v, 1 v, 1 v, 2 v in v van de vorige rij*. Herhaal * * tot aan de een na laatste v van vorige rij. Je eindigt de 
rij met 1 v in de laatste v van vorige rij. = 51 v
Rij 12: Haak kl, 1 v in de 1e v van vorige rij, 1 v in de 2e v van de vorige rij, 1 v in de 3e v van de vorige rij, 1 v in de 4e v van 
de vorige rij, 2 v in de 5e v van de vorige rij. * 1 v, 1 v, 1 v,
1 v, 2 v in v van de vorige rij*. Herhaal * * tot aan de een na laatste v van vorige rij. Je eindigt de rij met 1 v in de laatste v 
van vorige rij. = 61 v
Vervolg bij VOOR ALLE MATEN

ALLEEN VOOR MAAT M/L
Rij 10: Vanaf deze rij starten we met het haken van v en het meerderen hiervan.
Haak kl, *1 v in 2 volg stk van vorige rij, 2 v in volg stk, 1 v in 3 volg stk van vorige rij, 2 v in vlg stk*. Herhaal tot aan 
laatste stk van de vorige rij. = 45 v
Rij 11: Haak kl, *1 v in 3 volg v van vorige rij, 2 v in volg v, 1 v in 4 volg v van vorige rij, 2 v in vlg v*. Herhaal tot aan laatste 
stk van de vorige rij. = 55 v
Rij 12: Haak kl, *1 v in 4 volg v van vorige rij, 2 v in volg v, 1 v in 5 volg v van vorige rij, 2 v in vlg v*. Herhaal tot aan laatste 
stk van de vorige rij. = 65 v
Vervolg bij VOOR ALLE MATEN

ALLEEN VOOR MAAT L/XL
Rij 10: Vanaf deze rij starten we met het haken van v en het meerderen hiervan.
Haak kl, *2 v in volg stk van vorige rij, 1v in 3 volg stk*. Herhaal tot 4 steken voor laatste stk van de vorige rij. Haak 2v in 
volg stk van vorige rij, 1v in 2 volg stk = 49 v
Rij 11: Haak kl, *2 v in volg stk van vorige rij, 1v in 4 volg stk*. Herhaal tot 5 steken voor laatste stk van de vorige rij. Haak 
2v in volg stk van vorige rij, 1v in 3 volg stk = 59 v
Rij 12: Haak kl, *2 v in volg stk van vorige rij, 1v in 5 volg stk*. Herhaal tot 6 steken voor laatste stk van de vorige rij. Haak 
2v in volg stk van vorige rij, 1v in 4 volg stk = 69 v
Vervolg bij VOOR ALLE MATEN

VERVOLG VOOR ALLE MATEN
Rij 13: Haak kl, 1 v in elke v van de vorige rij. = 61 (65, 69) v
Rij 14 t/m 64: Herhaal rij 13. = 61 (65, 69) v
Rij 65: Haak kl, haak 1e en 2e v samen, 1 v in de v van de vorige rij. = 60 (64, 68) v
Rij 66 t/m 84 (66 t/m 88, 66 t/m 92): Herhaal rij 65. = 41 (41, 41) v
Rij 85 t/m 90 (89 t/m 94, 93 t/m 98): Haak kl, haak 1e en 2e v samen, 1 v in de volgende v van de vorige rij, laatste 2 v 
van de vorige rij samen haken. = 29 (29, 29) v
Rij 91 (95, 99): Haak kl, haak 1e en 2e v samen, 1 v tot de laatste 2 v van de vorige rij. Je haakt de laatste 2 v van de 
vorige rij niet. = 26 (26, 26) v
Rij 92 t/m 98 (96 t/m 102, 100 t/m 106): Herhaal rij 91 (95, 99). = 4 (4, 4) v. 
Hecht de draad af en ga verder met het haken van de 2e mouw.

Zijn de mouwen af, vouw ze zo dubbel, dat je de rand vastmaakt vanaf boord tot aan het armsgat.

Zet het voor- en achterpand bij de schouders en zijnaden aan elkaar vast. Zet daarna de mouwen vast in de armsgaten 
van het voor- en achterpand.

Hecht alle draden af.
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Afwerking hals
De rand om de hals is rondgehaakt (= toer). De 1e toer begon ik met v. 
De hals was wijder uitgevallen dan ik had verwacht dus ging ik in deze toer minderen. Dit deed ik als volgt…
Toer 1: Hecht de draad aan in de hals en haak als volgt * 1 v, 1 v, haak steek 3 en 4 samen als 1 v *. Herhaal * * tot aan 
het einde, haak 1 hv in de 1e v van deze toer.

Kom je niet helemaal uit, dan is dat geen probleem. Het doel van het samen haken is, dat de hals uiteindelijk minder wijd 
is. Probeer wel op een even aantal v uit te komen.

Toer 2: Haak 3 l = 1 st en haak 1 st in elke v van de vorige toer, haak 1 hv 
in/om de 3e l van deze toer.
Toer 3: Haak 3 l = 1 st, haak een rst voor in het 2e st van de vorige toer. 
*haak 1 st, 1 rst*. Herhaal * * tot aan einde van de toer, eindig met 1 hv 
in de 3e l van deze toer.
Toer 4 t/m 6: Herhaal toer 3.
Hecht de draad af.

De basistrui is af en klaar om gedragen te worden. 

Om de trui nog wat extra’s te geven, haakte ik een ruche voor aan de voorkant. Mocht je dit ook leuk vinden, dan bepaal 
je aan de hand van de plek hoe breed of lang je het wilt hebben. Ik heb de ruche aan de bovenkant geplaatst, maar je 
kunt er ook voor kiezen om een ruches bij de mouwen te haken. 

Hieronder laat ik zien hoe ik een losse ruche haakte die ik later op de trui vastzette.

Ruche voor op trui 
De afmeting van deze ruche is ongeveer 54 (60, 66) cm.
Het is gehaakt met vasten, halve stokjes en stokjes en ik haakte het als volgt.

Haak een ketting van 76 (84, 92) l
Rij 1 en 2: Haak kl, 1 v in elke l van ketting. = 76 (84, 92) v.
Rij 3:
Haak kl, 
4 (5, 6) x 2 v in v van vorige rij 
8 (9, 10) x 2 hst in v van vorige rij
52 (56, 60) x 2 st in v van vorige rij
8 (9, 10) x 2 hst in v van vorige rij
4 (5, 6) x 2 v in v van vorige rij 
= 152 (168, 184) v.
Rij 4 en 5:
Haak kl
8 (10, 12) x 1 v in v van vorige rij
16 (18, 20) x 1 hst in hst van vorige rij
104 (112, 120) x 1 st in st van vorige rij
16 (18, 20) x 1 hst in hst van vorige rij
8 (10, 12) x 1 v in v van vorige rij
= 152 (168, 184) v.

Hecht draden af en de ruche is klaar om vastgezet te worden op de trui.


