
Sunny-Day top MbyMoon    
Ontwerp van MbyMoon  
 
Materiaal:  
300 gram katoen, ruim 600 meter garen heb je nodig 
Haaknaald 4 
Ik heb zelf 2x de Colorsplash Cake van de Action gebruikt, dat is 
verloopgaren in 6 kleuren, maar de kleuren gaan niet zacht/langzaam in 
elkaar over. Dus je kunt ook kiezen voor aparte bolletjes, in totaal heb je wel 
ongeveer 300 gram nodig voor mijn ontwerp in maat 46. Verdeel dan zelf de 
kleuren, zoals je ze mooi vindt. Op pagina 4 vind je aanvullingen van mijn 
testhaaksters, met tips hoe je een andere maat kunt haken. 
 
Steken die je gebruikt:  
Lossen 
Halve vasten 
Vasten 
Stokjes 
Deze top wordt gehaakt volgens het principe van filethaken, dus je gebruikt 
het meest stokjes en lossen om een open effect te verkrijgen. Via dit filmpje 
zie je wat de basis/bedoeling is: 
https://www.youtube.com/watch?v=OCfeGvsDRi0 
 
Werkwijze voorpand: 
Haak 102 lossen. 
Toer 1: 3 extra lossen (hoogte van 1 stokje) en dan haak je 101 stokjes op de rij lossen terug. 
Toer 2: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer en 
eindig met nog 1 stokje.  
Toer 3: 3 keerlossen en daarna 101 stokjes. 
Toer 4: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 48, haak dan nog 6 
stokjes (7 stokjes achter elkaar) en herhaal van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 
stokje. Dit is als het goed is, precies in het midden, links en rechts van het dichte deel, heb je 23 
open ‘vakjes’ van 1 losse en 1 stokje. 
Toer 5: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 46, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 1 vakje, 4 stokjes (5 in totaal achter elkaar) en herhaal vervolgens 
weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 stokje.  
Toer 6: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 44, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 3 vakjes van 1 losse en 1 stokje, en dan weer 4 stokjes (5 in totaal 
achter elkaar) en herhaal vervolgens weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 
stokje.  
Toer 7: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 42, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, en dan weer 4 stokjes (5 in totaal 
achter elkaar) en herhaal vervolgens weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 
stokje.  
Toer 8: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 40, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 7 vakjes van 1 losse en 1 stokje, en dan weer 4 stokjes (5 in totaal 
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achter elkaar) en herhaal vervolgens weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 
stokje.  
Toer 9: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 38, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 9 vakjes van 1 losse en 1 stokje, en dan weer 4 stokjes (5 in totaal 
achter elkaar) en herhaal vervolgens weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 
stokje.  
Toer 10: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 36, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, 2 stokjes en dan weer 5 vakjes 
van 1 losse en 1 stokje, 4 stokjes (5 in totaal achter elkaar) en herhaal vervolgens weer van * tot * 
tot het einde van de toer en eindig met nog 1 stokje.  
Toer 11: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 34, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, 6 stokjes en dan weer 5 vakjes 
van 1 losse en 1 stokje, 4 stokjes (5 in totaal achter elkaar) en herhaal vervolgens weer van * tot * 
tot het einde van de toer en eindig met nog 1 stokje.  
Toer 12: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 32, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, 4 stokjes, 1 vakje, weer 4 stokjes 
en dan weer 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, 4 stokjes (5 in totaal achter elkaar) en herhaal 
vervolgens weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 stokje.  
Toer 13: 3 keerlossen, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje*. Herhaal van * tot * t/m steek 30, haak dan nog 4 
stokjes (5 stokjes achter elkaar), 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, 4 stokjes, 3 vakjes, weer 4 stokjes 
en dan weer 5 vakjes van 1 losse en 1 stokje, 4 stokjes (5 in totaal achter elkaar) en herhaal 
vervolgens weer van * tot * tot het einde van de toer en eindig met nog 1 stokje.  
Toer 14 t/m 31: haak verder op een logische manier volgend op de voorgaande toeren. 
Toer 32: Hier ga je minderen voor de armsgaten, haak 12 steken halve vasten (of hecht af en 
bevestig de draad op de 12e steek uit de voorgaande toer), 3 lossen en dan een stokje op het stokje 
van de voorgaande toer. Haak verder op de logische manier volgend op de voorgaande toer mbt 
vakjes. Stop ook 12 steken eerder en haak de laatste 2 stokjes tegen elkaar zonder de losse 
ertussen. Je mindert in deze toer 26 steken en houdt er dus 76 over. 
Toer 33 t/m 35: telkens 3 keerlossen en daarna (zonder de losse ertussen) 1 stokje en aan het 
einde van de toer, weer 2 stokjes zonder losse ertussen haken. Je mindert over deze 3 toeren nog 
eens 6 steken en hebt er dan nog 70 over. De armsgaten en het minderen daar is nu klaar. 
Toer 36 t/m 42: Begin elke toer met 3 keerlossen en daarna nog 1 losse/stokje en dan verder op een 
logische manier volgend op de voorgaande toeren. 
Toer 43: Hier splits je het haakwerk in het midden voor de hals en haak je de schouderbandjes. 
Haak 3 keerlossen, daarna nog 1 losse en dan verder op een logische manier volgend op de 
voorgaande toeren. Haak de steken/stokjes aan de halszijde 21 en 23 tegen elkaar zonder de losse 
ertussen, je mindert daar 1 steek. 
Toer 44: 3 keerlossen en dan weer verder met 1 stokje volgend op de voorgaande toeren. Je 
mindert dus 1 steek aan de halszijde. 
Toer 45: Haak 3 keerlossen, daarna nog 1 losse en dan verder op een logische manier volgend op 
de voorgaande toeren. Haak de steken/stokjes 17 en 19 aan de halszijde tegen elkaar zonder de 
losse ertussen, je mindert daar 1 steek. 
Toer 46: 3 keerlossen en dan weer verder volgend mbt de voorgaande toeren. 
Toer 47: Haak 3 keerlossen, daarna nog 1 losse en dan verder op een logische manier volgend op 
de voorgaande toeren. Haak de steken/stokjes 13 en 15 aan de halszijde tegen elkaar zonder de 
losse ertussen, je mindert daar 1 steek. 
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Toer 48 t/m 56: Haak verder met de resterende 13 steken logisch volgend op de voorgaande toeren. 
Als het goed is, stopt het V-patroon na toer 48 en haak je telkens 1 stokje en 1 losse, dus alleen nog 
open vakjes. 
Herhaal toer 43 t/m 56 in spiegelbeeld voor de andere schouder. 
 
Werkwijze achterpand: 
Haak 102 lossen. 
Toer 1 t/m 31: deze haak je precies hetzelfde zoals het voorpand. 
Toer 32: Hier ga je minderen voor de armsgaten, haak 32 steken halve vasten (of hecht af en 
bevestig de draad op de 32e steek uit de voorgaande toer), 3 lossen en dan een stokje op het stokje 
van de voorgaande toer. Haak verder op de logische manier volgend op de voorgaande toer mbt 
vakjes. Stop ook 31 steken eerder en haak de laatste 2 stokjes tegen elkaar zonder de losse 
ertussen. Je mindert in deze toer 64 steken en houdt er dus 36 over. 
Toer 33 t/m 35: telkens 3 keerlossen en dan zonder losse 1 stokje en aan het einde van de toer, 
weer 2 stokjes zonder losse ertussen haken. Je mindert over deze 3 toeren nog eens 6 steken en 
hebt er dan nog 30 over. Het minderen mbt de armsgaten is dan klaar. 
Toer 36 t/m 38: Begin elke toer met 3 keerlossen, daarna nog 1 losse en dan verder op een logische 
manier volgend op de voorgaande toeren. 
Toer 39 t/m 41: Hier ga je weer meerderen bij de armsgaten. Begin elke toer met 3 keerlossen, haak 
dan nog 1 extra stokje en 1 extra losse (of 1 stokje als dat logisch is volgens het V-patroon) en dan 
verder op een logische manier volgend op de voorgaande toeren. Je meerdert hier over 3 toeren 
aan weerszijden 2 steken, totaal aantal steken zijn dan 42. 
Toer 42: Ook hier meerder je. Begin met 3 keerlossen, haak dan 1 extra stokje óf 1 extra losse (als 
dat logisch is volgens het V-patroon) en dan verder op een logische manier volgend op de 
voorgaande toeren. Je meerdert hier aan weerszijden 1 steek, totaal aantal steken zijn dan 44. 
Toer 43 t/m 50: in toer 43 splits je het haakwerk in het midden (beide zijde 20 steken) en haak je 
verder aan de schouderbandjes. Aan de armsgaten meerder je elke toer 1 steek en aan de halszijde 
minder je telkens 2 steken. Begin elke toer bij het armsgat met 3 keerlossen, haak dan nog 1 extra 
stokje of 1 extra losse (als dat logisch is volgens het V-patroon) en dan verder volgend op de 
voorgaande toeren. En in het midden haak je de laatste 2 stokjes samen of begin je de toer met 3 
keerlossen en direct 1 stokje. Daarna dan weer verder volgend op de voorgaande toeren. Je houdt 
in toer 50 dan 13 steken per schouderband over. 
Toer 51 t/m 56: Haak over de resterende 13 steken logisch volgend op de voorgaande toeren, als 
het goed is, stopt het V-patroon na toer 55 en haak je in toer 56 alleen nog 1 stokje en 1 losse, dus 
alleen nog open vakjes. Haak dit bij de andere schouderband in spiegelbeeld. 
 
De afwerking: 
Haak van lossen (met dubbele draad en ook met haaknaald 4, dus stevig en compact) 2 rijgkoorden 
van 2 meter lang. Ik heb 2 verschillende kleuren gebruikt voor een speels effect. 
Sluit de schoudernaden. Haak vanuit deze schoudernaad een mooie 
rand (naar eigen smaak en kleur, kies iets wat je zelf het mooiste 
vindt) om de armsgaten. De zijnaden sluit je niet, de rand om de 
armsgaten haak je wel direct aan elkaar door. Dat betekent dat er 
een grote split onder de armen zit, maar die sluit je door het rijgkoord 
er mooi door heen te rijgen. Haak bij de hals en nek dezelfde 
afwerkrand. Werk nog even alle draadjes weg en je kunt jouw 
Sunny-Day top in gebruik nemen! 
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Aanvullingen van mijn testhaaksters: 
 
Aanvulling van Marion: Ze heeft met ander garen en 
haaknaald 3 mijn patroon precies gevolgd en daarmee maat 
36/38 verkregen. Ze heeft gekozen voor 5 kleuren van Simple 
Cotton & Yarn gekozen, 1 bol is 50 gram en ongeveer 170 
meter, maar van elke bol heeft ze nog een flink stuk over.  
 
 
 
 
 
 

 
Aanvullingen en notities van Jax: ze heeft het patroon omgerekend naar maat 36, gebruikt hetzelfde 
garen, maar met haaknaald 3,5. Verder heeft ze 5 toeren exta aan het onderste deel onder de oksel 
gehaakt, waardoor ze een kort strandjurkje/tuniek van 
ongeveer 70/72 cm gehaakt heeft. 
Volgens het patroon met haaknaald 4 
In het patroon steekverhouding 10x10 cm = 19 steken x 8 
toeren. 
Mijn steekverhouding 17 steken x 8 toeren met haaknaald 3,5. 
Ik haak vrij losjes. 
Patroon maat 46 -> 60 cm breed 
Patroon maat 36 -> 45 cm breed 
Ik heb het patroon als volgt omgerekend: 
17 steken = 10 cm x 4,5 = 45 cm 
17 steken x 4,5 cm = 76,5 steken 
Voor omrekening moet verschil stekenaantal deelbaar zijn 
door 2 om aan weerszijden van telpatroon evenveel steken te 
hebben en moet een even getal zijn, omdat het patroon ook van eventallen uitgaat. Dat komt met 
76,5 niet uit, wel met 78. 
Mijn maat S, toer 1 opzet 78 steken/lossen. 
78 stokjes zijn totaal 24 stokjes minder ten opzichte van het patroon. Per pand aan weerszijden 12 
steken eerder het telpatroon beginnen. 
Aanpassingen toeren: 
Toer 4: t/m 36 steken (ipv t/m 48 steken), 6 stokjes (ook 7 stokjes achter elkaar), *1 losse, 1 stokje* 
tot eind, 1 stokje in laatste steek. 17 open vakjes aan weerszijden. 
Toer 5: t/m 34 steken (ipv 46 steken) 
En dan verder haken zoals het logisch verloopt. De tuniek komt ongeveer halverwege je bovenbeen. 
Voor de schouders heb ik 3 toeren minder gemaakt dan in patroon staat en bij de hals voor en 
achter ook wat kleine aanpassingen gedaan: 1 steek in het midden voorzijde overgeslagen (meer 
een v-vorm en bij het  achterpand 5 steken in het midden overgeslagen, waardoor deze ronder 
wordt. Voor de rest patroon aangehouden. Afwerking heb ik rondom vasten gedaan met dubbele 
draad op haaknaald 5 mm. Het koord aan de zijkant is ook met dubbele draad gemaakt. 

MbyMoon Sunny-Day top - Copyright © 2019 - Eigendom en ontwerp MbyMoon 


