


1825 – Gehaakte trui met boorden  -  Mayflower Cotton Merino. 

Maten: XXS (XS)     S  (M)     L  (XL)  XXL (XXXL) 

Bovenwijdte cm.:  82 (90)    98 (106)   114 (122)  130  (138) 

Lengte ca. cm.:  54 (58)    60  (64)    66  (70)   72  (76) 

Kl. 23 abrikoos   -    benodigd aantal:   7  (7)     8   (8)     9   (9)   10  (10) 

Haaknld. nr.: 2½ en 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Cotton Merino 50% wol, 50% katoen, 170 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: Horizontaal: 13 gaatjes = 10 cm. Verticaal: 10 rijen = 10 cm. 

Accesoires: 2 cm. breed smock elastiek voor de boorden van de mouwen. 

 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei-en haaknaalden van Knit Pro.  

TIP: Lees voor U begint het hele patroon door, wij aanbevelen om een proeflapje te maken, maak het 

proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model en controleer daarna de stekenverhouding. 

Als U een beetje haak ervaring hebt, is deze mooie trui eenvoudig te haken. De trui kan ook goed gedragen 

worden over een topje of blouse.                                                                                                                                                                                           

Als beginnende haker kunt U een proeflapje maken met enkele lossen, vasten en stokjes, daarna lukt het 

zeker om deze trui te haken.  De trui wordt van boven naar beneden gehaakt (begint bij de hals).                                                                               

De trui wordt rondgehaakt met haaknld. nr. 3½. Alle boorden worden gehaakt met haaknld. nr. 2½. 

Boorden:                                                                                                                                                                                       

Begin een ketting met lossen te haken zoals aangegven voor de maat, hierna vasten heen en terug haken. 

Bij het draaien van het werk elke keer een keerlosse haken. De eerste rij wordt in de lossen van de 

opzetketting gehaakt, daarna steeds in de achterste lus haken van de vaste van de vorige rij. 

Patroon:                                                                                                                                                                                         

Haak een ketting van lossen met het aangegeven aantal steken.                                                                            

1ste ronde: * 1 losse, 1 stokje in elke losse *, doorgaan van * tot * de ronde uit.                                                                   

2de ronde: * 1 losse, 1 stokje dat boven het stokje van de vorige ronde wordt gehaakt *, doorgaan van * tot 

* de ronde uit.                                                                                                                                                                                  

Alle volgende rondes haken als ronde 2. 

Minderen voor de raglan:                                                                                                                                                                  

In de eerste ronde 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in dezelfd losse haken van de laatste ronde. Bij de 2de en alle 

andere rondes 1 stokje haken in de 1ste van de 4 stokjes van de vorige ronde, 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes 

haken in de losse tussen de 4 stokjes van de laastse ronde en 1 stokje in het laatste stokje van de 4 van de 

vorige ronde. Minderen op deze manier in elke ronde. Geldt voor alle maten. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                                  

1: Begin met de hals: haak 6 lossen, haak hierin 5 vasten (zie beschrijving hierboven). Geldt voor alle maten. 

Haak totaal 80(88)96(104)112(120)128(136) rijen. Naai de uiteinden samen en deel het werk in 4 gelijke 

delen, zet een markering.                                                                                                                                                  

2: Haak het patroon door een stokje in elke 2de rij van stokjes te haken en tevens te meerderen bij elke 

markering (zie beschrijving hierboven).                                                                                                                                      

3: Haak verder totdat er 21(23)25(27)29(31)33(35) meerderingen zijn gehaakt.                                                               

4: Laat de 2 mouwdelen rusten en haak rond verder over de panden.                                                                               

5: Haak 30(32)32(34)34(36)36(38) rijen en sluit af met een halve vaste. (een steek waarbij het garen in één 



keer door getrokken wordt).                                                                                                                                                           

6: Haak met haaknld. nr. 2½ een boord met 10 steken. Als de rij met vasten bij de rand van de trui is, deze 

vast haken in een stokje, aan de onderrand van de trui. (vasten worden haaks op de trui gehaakt – zie foto). 

Naai de uiteinden samen. Geldt voor alle maten.           

Mouwen:                                                                                                                                                                                         

1: Haak het patroon maar minder in elke 2de ronde, 10 keer. Minderen onder de mouw (= armsgat) door 

“een gaatje” over te slaan (een stokje en een losse) Hierna minderen in elke ronde, totdat de mouw de 

gewenste wijdte heeft. Geldt voor alle maten. Haak 44(44)46(48)48(50)50(52) rijen of de door U gewenste 

lengte.                                                                                                                                                                                                                                                                               

2: Haak een boord van 10 vasten langs de onderkant van de mouwen, zoals bij de panden. Geldt voor alle 

maten. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                          

1: Hecht de draden af.                                                                                                                                                                          

2: Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model.                                                                                                                           

 


