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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

Dit zomertopje is een fijne toevoeging aan de zomergarderobe. Het draagt heerlijk luchtig en het heeft een toffe look 
door het kantwerk aan de voorkant. De schouderbandjes worden op de rug aan elkaar gestrikt. Ideaal voor de warme 
zomerdagen maar met koeler weer ook leuk onder een jasje of vestje. 

Benodigdheden
Schachenmayr Organic Cotton, art. 035.9807376 kleur 36 Blush (3 bollen)
Haaknaald nr. 3,5
Stopnaald
Schaar

Moeilijkheidsgraad 
Gemiddeld

Gebruikte steken 
l losse 
kl keerlosse 
v vaste 
st stokje 

Afmetingen
Het zomertopje is uitgewerkt in maat 128. 
Voorpand is 32 cm hoog x 33 cm breed. Rugpand is 22 cm hoog x 33 cm breed. 

Voor een andere maat ga je als volgt te werk:

Voorpand
• Meet hoe breed je het voorpand wilt hebben en haak vervolgens deze lengte met een oneven aantal toeren 
   bij toer 2 van het voorpand. 
• Meet de lengte vanaf onderkant voorpand tot onder de oksel. Herhaal toer 65 en 66 tot je deze lengte hebt. 
• Ga minderen volgens toer 91 en 92, uiteraard met meer/minder stokjes dan aangegeven. 
• Bepaal zelf hoeveel toeren je wilt minderen volgens toer 91 en 92. Dit hangt af van hoe hoog en ook met welke breedte 
   van de bovenkant voorpand je wilt eindigen. Dit is snel genoeg in te schatten door het haakwerk voor het kind te 
   houden. 

Rugpand
• Zet hetzelfde aantal toeren op als het voorpand. Ga verder volgens het patroon. Eindig 1 toer meer dan de toer waar je 
   bij het voorpand begint met minderen (deze extra toer heb je nodig omdat bij het voorpand nog een rand bijkomt van 
   de schouderbandjes). 
• Schouderbandjes hebben een lengte van 80 centimeter. Deze maat is makkelijk langer of korter te haken door meer/
   minder lossen op te zetten. 
• Bij een kleinere maat zijn 2 bollen nodig, bij de grotere kindermaten zouden 3 bollen voldoende moeten zijn. 

Patrooninfo en tips
• Haak elk eerste stokje van de toer door middel van 3 lossen. 
• Variatietip: Je kunt er ook voor kiezen om aan de voorkant 1 rij kantwerk te haken ipv 2. De schouderbandjes kunnen 
   ook korter gehaakt en vervolgens aan de achterkant bevestigd worden. Meet hiervoor de juiste lengte op.

Werkbeschrijving
Voorpand

Haak 4 lossen.

Toer 1: Haak 1 vaste in 2e losse vanaf de haaknaald, haak 1 v in volg steek, haak 1v in volg steek, 1kl, keer het werk. 

Toer 2-63: Haak deze toeren in de achterste lus, haak in elke vaste van de vorige toer 1 vaste, 1kl, keer het werk (3v). 

Toer 64: Haak deze toer langs een lange kant van het haakwerk. Haak in elke steek een vaste, keer het werk (63v).
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Toer 65: Haak 24x 1 stokje, *sla 3 steken over, haak in volgende steek: 1 stokje - 1 losse - 1 stokje - 1 losse – 1 stokje – 1 
losse – 1 stokje – 1 losse – 1 stokje, sla vervolgens 3 steken over*. Haak 1 stokje. Herhaal tussen * nog eenmaal. Haak 24x 
1 stokje, keer het werk. 

Toer 66: Haak 24x 1 stokje, 1 losse, *1 vaste over de losse, 1 losse, 1 vaste over de volgende losse, 2 lossen, 1 vaste over 
de volgende losse, 1 losse, 1 vaste over de volgende losse*, 1 stokje op volgende stokje, herhaal tussen *, ga verder met 1 
losse, haak in het eerstvolgende stokje 1 stokje, en vervolgens in elk stokje 1 stokje (24 stokjes in totaal). 

Toer 67-90: Herhaal toer 65 en 66 in totaal 12x. 
Vanaf nu ga je minderen aan beide zijden van het werk. 

Toer 91: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 21x 1 stokje, herhaal toer 65 
tussen * en haak vervolgens 21x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk. 

Toer 92: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 19x 1 stokje, herhaal toer 66 
tussen * en haak vervolgens 19x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk. 

Toer 93: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 17x 1 stokje, herhaal toer 65 
tussen * en haak vervolgens 17x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk. 

Toer 94: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 15x 1 stokje, herhaal toer 66 
tussen * en haak vervolgens 15x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk. 

Toer 95: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 13x 1 stokje, herhaal toer 65 
tussen * en haak vervolgens 13x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk. 

Toer 96: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 11x 1 stokje, herhaal toer 66 
tussen * en haak vervolgens 11x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk.

Toer 97: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 9x 1 stokje, herhaal toer 65 tussen 
* en haak vervolgens 9x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk. 

Toer 98: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 7x 1 stokje, herhaal toer 66 
tussen * en haak vervolgens 7x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk.

Toer 99: Sla een steek over, haak de volgende twee steken samen met een vaste. Haak 5x 1 stokje, herhaal toer 65 
tussen * en haak vervolgens 5x 1 stokje, haak 2 steken samen met een vaste, sla de laatste steek over, keer het werk.
Hecht de draad af. 

Linker schoudbandje
.Leg het voorpand met de goede kant naar boven (de stokjes van het kantwerk in het midden liggen met de goede kant 
naar boven). 

Begin aan de linkerkant van het werk bij toer 91 en ga verder langs de zijkant van het werk naar boven tot je bij toer 99 
eindigt. Daarna ga je verder met lossen. Doordat je aan de linkerkant begint haak je de eerste toer aan de achterkant van 
het werk. 

Toer 1: Haak langs de zijkanten van toer 91 t/m toer 99 in elke toer 2 vasten (totaal 18), haak vervolgens 151 lossen, 
keer het werk.

Toer 2: Haak in 2e steek vanaf de haaknaald in elke steek 1 vaste. Tip: haak bij de lossen in de onderste lus van de steek 
voor een mooiere uitstraling van de zijkant, keer het werk (186 v). 

Toer 3: Haak in elke steek 1 vaste (186v).
Hecht de draad af. 

Rechter schouderbandje

Leg het werk met de goede kant naar boven (de stokjes van het kantwerk in het midden liggen met de goede kant naar 
boven).

Haak eerst de lossen en ga vervolgens verder aan de rechterkant van het voorpand bij toer 99 en ga verder langs de 
zijkant van het werk naar beneden tot je bij toer 91 eindigt. 

Toer 1: Haak 150 lossen en ga vervolgens verder met de rechter zijkant, haak langs de zijkanten van toer 99 t/m toer 91 
in elke toer 2 vasten (totaal 18), keer het werk.
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Toer 2: Haak in 2e steek vanaf de haaknaald in elke steek 1 vaste. Tip: haak bij de lossen in de onderste lus van de steek 
voor een mooiere uitstraling van de zijkant, keer het werk (186 v). 

Toer 3: Haak in elke steek 1 vaste (186v).
Hecht de draad af. 

Rugpand

Haak 4 lossen.

Toer 1: Haak 1 vaste in 2e losse vanaf de haaknaald, haak 1 v in volg steek, haak 
1v in volg steek, 1kl, keer het werk. 

Toer 2-63: Haak deze toeren in de achterste lus, haak in elke vaste van de vorige 
toer 1 vaste, 1kl, keer het werk (3v). 

Toer 64: Haak deze toer langs een lange kant van het haakwerk. Haak in elke steek 
een vaste, keer het werk (63v).

Toer 65-91: Haak in elke steek 1 stokje, keer het werk (63st).
Hecht de draad af. 

Afwerking

Leg het voorpand en het rugpand met de goede kant op elkaar. Haak de zijkanten dicht met vasten. Keer het werk om 
zodat de goede kant aan de buitenkant zit. 

Werk alle draadjes weg. 

Veel draagplezier!


