Truitje

Met een kort mouwtje
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Een hip en luchtig truitje. Erg leuk om te maken en nog leuker om te dragen!
Het model van dit truitje heeft een klein mouwtje, een brede, rechte boothals en valt ruim aan de
onderkant.

Materialen
Garen en kleuren
Truitje Petrol
 byClaire Cotton:
o Petrol 375: totaal 300 gram
Truitje Plum
 byClaire Cotton:
o Plum 350: totaal 250 gram
Truitje Coral
 byClaire Cotton:
o Coral 2190: totaal 200 gram
 byClaire Soft mix - voor de franjes:
o Zalm 12: 50 gram
o Mint 2137: 50 gram
-

Haaknaald 4,0 mm of 4,5 mm voor het opzetten van de lossenketting
Haaknaald 3,5 mm voor het haken van het truitje (haak je los, gebruik dan haaknaald 3)
Naald om af te werken
Meetlint
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Goed om te weten voordat je begint
-

Voor dit patroon geldt: meten = weten. Het meten doe je door te passen en de ketting
beginlossen te meten van ‘schouder tot schouder’.
Hoe meer je ketting van lossen over de schouder hangt, hoe breder de trui wordt.
Je haakt dit patroon van boven naar beneden. Je begint bij hals en schouders en haakt zo
door naar de onderkant van de trui.
Het patroon bestaat uit 2 patroondelen: één voor- en één achterpand. Beide worden op
dezelfde manier gehaakt.

Maten en afmetingen

Aantal opzetlossen
Breedte boven
Van mouw tot mouw
Breedte onderkant
Lengte

Petrol

Plum

121 lossen

109 lossen

Coral
+/- 11 jaar
91 lossen

65 cm

55 cm

43 cm

60 cm

50 cm

49 cm

49 cm

39 cm
32 cm
Lengte franjes: 9 cm

De maat bepalen
Wil je het truitje in een andere afmeting haken dan in het
patroon staat beschreven, dan kun je dit op de volgende manier
doen:
1. Het topje moet minimaal zo breed worden als de afstand
van schouder tot schouder (zie de roze pijl in de tekening

hiernaast)
2. De lengte van de mouw pas je aan door meer lossen te
haken. Hoe langer je dit voorbij de schouder haakt, hoe
langer de mouw wordt.

Voor de truitjes in dit patroon zijn de volgende aantallen steken
per mouwtje aangehouden:
 Breedte mouwtje Coral = 2 groepjes + 1 steek = 7
steken.
 Breedte mouwtje Plum = 3 groepjes + 1 steek = 10 steken.
 Breedte mouwtje Petrol = 4 groepjes + 1 steek = 13 steken.
 Breder? Maak dan meer groepjes en meerder per 3 groepjes + 1 steek.
De ‘+ 1 steek’ verwijst naar het eerste en laatste dubbele stokje of de keerlossen die je ongeacht
de breedte van het truitje of het mouwtje nodig hebt.

TIP:

Het aantal lossen wat je nodig hebt voor de lossenketting is altijd een veelvoud
van 3 lossen + 1!
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Gebruikte steken

Patroontekening
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Beschrijving
Haak een ketting van 121 lossen (Petrol), 109 lossen (Plum) of 91 lossen (Coral).
Toer 1: Haak 4 lossen (dit is je eerste dubbele stokje). Haak in de vijfde losse vanaf de haaknaald
3 dubbele stokjes. *Sla 2 lossen over en haak in de volgende lossen 3 dubbele stokjes. Herhaal
vanaf * tot je 5 lossen over hebt. Sla 2 lossen over en haak in het laatste groepje 3 dubbele
stokjes. Sla 1 losse over en haak in de laatste steek 1 dubbel stokje en 1 keerlosse.
Toer 2: Haak bogen.
Haak in het eerste dubbele stokje 1 vaste. *Haak 6 lossen en maak een boog over het eerste
groepje van 3 dubbele stokjes heen. Haak 1 vaste tussen de groepjes dubbele stokjes van de
vorige toer in. Herhaal vanaf * tot de laatste 4 dubbele stokjes (1 groepje van 3 dubbele stokjes
en 1 dubbelstokje) aan het eind van de toer. Haak daar 6 lossen en 1 vaste in de laatste steek.
Haak 4 keerlossen.
Toer 3: *Haak om de 6 lossenboog: 1 stokjes, 3 lossen, 1 stokje. Herhaal vanaf * om iedere
volgende lossenboog. Haak in de laatste vaste van de toer 1 dubbel stokje. Haak 4 keerlossen.
Toer 4: *Haak om de 3 lossenboog: 1 dubbel stokje, 1 losse, 1 dubbel stokje. Herhaal vanaf * om
iedere volgende 3 lossenboog. Haak 1 dubbel stokje in de laatste steek van de toer. Haak 4
keerlossen.
Toer 5: *Haak om iedere 1 losse tussen de dubbele stokjes van de voorgaande toer: 3 dubbele
stokjes. Herhaal vanaf * tot het eind van de toer. Haak 1 dubbel stokje in de laatste steek van de
toer (bovenste losse van de keerlossen). Haak 1 keerlosse.

Toer 6: Herhaal toer 2.
Toer 7: Herhaal toer 3.
Toer 8: Herhaal toer 4.
Toer 9: Herhaal toer 5.
Toer 10 – 13:
Herhaal toer 2 t/m toer 5.

Haak vanaf toer 14 verder volgens de beschrijving van de maat:
 Petrol en Plum: pagina 6
 Coral: pagina 8
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VERVOLG BESCHRIJVING
PETROL & PLUM

Toer 14 – toer 17:
Haak als toer 2 t/m 5.

Het bovenstuk is nu klaar, nu komt de
mindering en daardoor ontstaan de
mouwen.
Knip na het haken van toer 17 de draad af
en trek de lus eruit.
Keer je haakwerk.

(Afbeelding rechts: A = Petrol B = Plum)

Foto A
Toer 18: (zie foto A hierboven en de beschrijving op pagina 3)
Begin met haken en sla de eerste 13 (Petrol) of 10 (Plum) steken over.
Petrol: Haak de eerste vaste tussen het vierde en vijfde groepjes dubbele stokjes van de vorige
toer in
Plum: Haak de eerste vaste tussen het derde en vierde groepjes dubbele stokjes van de vorige
toer in
Haak nu verder volgens de beschrijving van toer 2.
Eindig de toer 13 steken (Petrol) of 10 steken (Plum) eerder voor het einde van de toer. Haak de
laatste vaste tussen het vierde en vijfde groepje dubbele stokjes vanaf het einde.
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Toer 19: Haak als toer 3.
Toer 20: Haak als toer 4.
Toer 21: Haak als toer 5.
Toer 22 – toer 37 : Haak zoals beschrijving toer 2 tot en met toer 5.

Wil je de trui langer? Herhaal dan toer 2-5.
Je hebt nu 1 pand gehaakt. Haak nog een keer hetzelfde pand volgens de beschrijving.
Ga vervolgens verder bij ‘Afwerking’ vanaf pagina 10.
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VERVOLG BESCHRIJVING
CORAL
Het bovenstuk is klaar, nu komt de mindering en daardoor ontstaan de mouwen.

Knip na het haken van toer 13 de draad af en trek de lus eruit. Keer je haakwerk.
Toer 14: (zie foto A op pagina 6 en de beschrijving op pagina 3)
Sla de eerste 7 steken over en hecht de draad aan tussen het tweede en derde groepje van 3
dubbele stokjes van de vorige toer. Haak de eerste vaste.
Haak nu verder volgens de beschrijving van toer 2.
Eindig de toer 7 steken eerder voor het einde van de toer. Haak de laatste vaste tussen het
tweede en derde groepje dubbele stokjes vanaf het einde.
Toer 15: Haak als toer 3.
Toer 16: Haak als toer 4.
Toer 17: Haak als toer 5.
Toer 18 – toer 25: Haak zoals beschrijving toer 2 tot en met toer 5.
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LET OP: Als je franjes aan je truitje wilt, kun je nu stoppen. Wil je geen franjes, haak dan door tot
je het truitje lang genoeg vindt.
Ben je klaar? Haak dan nog 1 pand volgens de beschrijving.
Ga vervolgens verder bij ‘Afwerking’ vanaf pagina 10.
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Afwerking: Schouders en hals
Haak bij beide panden 1 toer vasten aan de kant die straks de bovenkant van de trui is. Dit is de
kant van de lossenketting waarmee je bent begonnen

Schoudernaad
Leg de panden met de goede kant op elkaar. Naai met naald en draad de schoudernaden dicht.
Haal de draad door de lussen van de vasten heen.
- Truitje Petrol: aan beide kanten ongeveer 11 cm dichtnaaien (zie ook afbeelding op pagina 6)
- Truitje Plum: aan beide kanten ongeveer 9 cm dichtnaaien (zie ook afbeelding op pagina 6)
- Truitje Coral: aan beide kanten ongeveer 7 cm dichtnaaien (zie ook afbeelding op pagina 8)

Hals
Haak rondom de halsopening 1 toer in vaste.
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Afwerking: Mouwopening en onderkant
Naai de zijnaden dicht. (zie afbeelding pag. 6 en 8)
Keer het truitje binnenstebuiten en leg de 2 panden precies op elkaar.
Naai met naald en draad de panden aan elkaar vast. Steek daarbij de naald ‘door’ de stokjes en
naai niet ‘om’ de stokjes heen. Zo krijg je een mooie dunne naad.

Mouwopening
Haak rondom de mouwopening 2 toeren in vasten.
Haak de eerste toer om de dubbele stokjes en vaste steken heen
 Haak om elk dubbelstokje 3 vasten
 Haak in elke vaste 1 vaste

Afwerking Onderkant truitje Petrol en Plum
Haak aan de onderkant van de trui 1 toer rondom in vasten. Haak deze toer losjes.
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Afwerking onderkant truitje Coral
Maak




franjes van de byClaire Softmix in de kleuren mint en zalm:
Knip per kleur 2 draden van 20 cm
Vouw de draden dubbel
Haal de lus bij de laatste toer van het truitje tussen de groepjes van de 3 dubbele stokjes
heen van boven naar onder
 Trek de losse draden door de lus en trek de lus aan

Herhaal dit rondom aan de onderkant van de trui. Knip tot slot de franjes allemaal op de gelijke
lengte.

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.**
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