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Retro Babytruitje 
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Een allerliefst truitje voor de allerkleinsten! 
 
Een patroon wat we al kennen van vroeger: lekker retro, maar nu weer helemaal hip. Mooi van 
eenvoud en door kleur steeds weer anders. Kan perfect voor de kleinste jongens en meisjes….  

 
Materialen 
 
Garen en kleuren 
Van ieder kleur heb je nodig: 1 bol à 50 gram 
 
Groen:  
Apple green 2155, Bright green 2147, Pacific green 2138, Camel 2209, Orange 2194, Ivory 326,  
 
Paars:  
Plum 249, Ivory 326, Antique pink 227, Curry 2211, Lila 261, coral 2190 
 
Blauw:  
Ocean 295, sky 294, Ivory 326, Light lime 351, Linnen 2212, Dark olive 2149 
 
Beige:  
Linnen 2212, Aqua 338, Creme 2172, Chocolate 2229, Mint 2136, Coral 2190 

 
Overige materialmen 
- Haaknaald 4  
- Naald om af te werken 
- Knoopje - 1 cm doorsnee 
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Afmeting 
 
Leeftijd: 0 – 3 maanden 
Lengte middenvoor: 25 cm 
Halsopening dicht:12 cm 
Breedte: 20 cm 
Armsgat: 8 cm 
 

 
Goed om te weten voordat je begint 
 

- Het patroon bestaat uit 1 deel en je haakt hem van ‘boven naar beneden’. Je begint 
rondom de nek en haakt zo door naar de onderkant van de trui.  

- Wissel toer 1 – 9 iedere toer van kleur en keer na iedere toer je haakwerk. 
- Bij toer 10 vorm je de mouwen en vanaf daar wordt het truitje rondom in spiraal gehaakt, 

in halve stokjes. 
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Gebruikte steken 

Patroontekening  
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Beschrijving  
 
Haak een ketting van 54 lossen. 
 
Toer 1 
Haak 2 lossen (1e stokje) haak 1 stokje in de 3e losse vanaf de naald. Haak nog 6 stokjes. Haak in 
de volgende losse: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje. Haak 9 stokjes. In de volgende losse: 1 stokje, 2 
lossen, 1 stokje.  
Haak 16 stokjes. In de volgende losse: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 9 stokjes. Haak in de volgende losse: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 8 stokjes.  
 
Toer 2 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 8 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 11 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 18 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 11 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 9 stokjes. 
 
Toer 3 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 9 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 13 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 20 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 13 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 10 stokjes.  
 
Toer 4 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 10 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 15 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 22 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 15 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 11 stokjes.  
 
Toer 5 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 11 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 17 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 24 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 17 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 12 stokjes. 
 
Toer 6 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 12 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 19 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 26 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 19 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 13 stokjes. 
 
Toer 7 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 13 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 21 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 28 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 21 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 14 stokjes. 
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Toer 8 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 14 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 23 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 30 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 23 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 15 stokjes. 
 
Toer 9 
Haak 2 lossen (1e stokje) en 15 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 25 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 32 stokjes. Haak om de 2 lossenboog: 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje.  
Haak 25 stokjes. Haak om de 2 lossenboog : 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje. 
Haak 16 stokjes. 
 
Haak tot slot een halve vaste in de 2e losse aan het begin van deze toer. Het truitje is nu op 1 
punt dicht en hiermee is de halsopening van het truitje ontstaan.  
 
Knip de draad door en trek de lus eruit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bovenkant van het truitje is af. Bij het haken van toer 10 maak je de armsgaten. 
 

 Haak vanaf nu verder in halve stokjes. 
 De onderkant van het truitje wordt in spiraal gehaakt. Dus zonder begin en einde van de 

toer. 
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Toer 10  
Begin met haken in de 3e steek voor de 2-lossenboog na de halsopening. Haak 3 halve stokjes.  

 
Haak om de 2-lossenboog 1 half stokje. Haak het armsgat. Sla 27 steken over en haak om de 
volgende 2-lossenboog 1 half stokje. Er is nu een opening ontstaan.  
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Vervolg toer 10 
Haak de toer verder in halve stokjes tot de opening van de 2-lossenboog. Haak daaromheen 1 half 
stokje en haak het volgende armsgat zoals eerder beschreven in het begin van de toer. 

 
Haak verder tot het einde van de toer. Haak nu in spiraal verder.  
 
Toer 11 
Start toer 11 op de 2e losse van de eerste steek van de vorige toer. 
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Toer 12 – 30 
Haak rondom door in halve stokjes. 
 
Toer 31 
Haak de laatste toer in vasten. Eindig de toer met een halve vaste in de eerste steek van de toer.  
 
Knip de draad af en trek de lus eruit.  
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Afwerking  
 
Werk de draadjes netjes weg.  
 
De opening kun je aan de voorkant maar ook aan de achterkant maken. Maak een klein lusje voor 
het knoopje of haak 2 kettinkjes van 30 lossen en sluit de opening aan de voorkant met een lief 
strikje. 
 

 

 
Veel haakgeluk! 

Claire 

 

 
 
 

De byClaire patronen zijn met grote zorg gemaakt en ontworpen. Mocht er toch iets niet kloppen,  
meld dit alsjeblieft direct. 

 
**De byClaire patronen zijn uitsluitend voor privégebruik. De ontwerpen van byClaire mogen niet worden verkocht aan derden of 

gebruikt worden voor commerciële doeleinden 

 

In mijn nieuwste boekje ‘Klein Haakgeluk’ vind je nog 
meer lieve en stoere haakprojecten, voor de allerkleinsten…. 

   

 


