Zomertruitje Ivy MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Ongeveer 600 gram katoen of katoenmengeling in een kleurcombinatie die
je zelf mooi vindt. Ik heb 4 Colorsplash Cakes van de Action (dat is dus
ongeveer 600 gram en ruim 1200 meter garen) e
 n een extra beetje lichtroze
gebruikt en het wordt dan een maat 46. Door toeren te minderen of juist te
meerderen, kun je het makkelijk aanpassen in een maat die bij jou past. Hou
bij een grotere maat wel rekening met iets meer garen.
Je kunt ook zelf aparte kleuren/bolletjes kiezen, dan heb je dus 6 kleuren nodig.
Haaknaald 3,5
Op de 3e pagina van mijn patroon vind je de tips van Anneke (eenmalig
testhaakster) terug
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Dubbele reliëfstokjes
Aangepaste Judithsteek, via onderstaande link krijg je de uitleg als basis:
https://youtu.be/tt675NOuwMo
Het grootste deel van mijn truitje haak je in die aangepaste Judithsteek, ik zal die steek in mijn
patroon wel gewoon zo blijven noemen.
Je haakt dus in mijn Judithsteek ipv gewone stokjes, dubbele stokjes en vervolgens haak je
geen vasten tussen 2 toeren dubbele-stokjes-Judithsteek. Dus elke toer is gehaakt in deze
aangepaste Judithsteek en krijg je een soort v-effect.

Werkwijze voorpand en achterpand:
Haak 202 lossen.
Toer 1: 2 keerlossen, 201 halve stokjes.
Toer 2 t/m 20: 4 keerlossen, 50 setjes Judithsteek over 200 steken, eindigen met 1
dubbelstokje.
Herhaal toer 1 t/m 20 voor de andere lap.

Je hebt 2 gelijke lappen, leg ze tegen elkaar aan, let op dat toer 1/beginrand met halve stokjes
bij beide lappen aan de buitenzijde zitten, want dit worden de randen van je mouwen. Sluit de
naden door van beide lappen vanaf de onderzijde aan de voor- en achterzijde 57 steken samen
te haken, ik heb daarvoor de helft van de bovenkant van de steek, het V-tje gepakt, waardoor je
een mooie naad krijgt. Sluit dan ook de zijnaden door 49 steken samen te haken.
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Haak langs de v-hals voor- en achterpand een mooie rand van halve
vasten in de achterste lus (binnenzijde van het truitje dus) van de
steken. Ik heb daarvoor de lichtroze kleur weer gebruikt, wat een leuk
fris effect geeft.
Daarna ga je verder met de rand onder aan de panden/trui:
Toer 1: 3 lossen, *1 reliëfstokje en dan in elke boogje/dubbel stokje
van de rand van de lap 2 stokjes*. Herhaal van * tot * tot het einde van
de toer en sluit met een halve vaste.
Toer 2: 3 lossen, gehele toer in reliëfstokjes in boordsteek
(voor/achter) sluit met een halve vaste.
Toer 3: 4 lossen, gehele toer in dubbele reliëfstokjes in boordsteek
(voor/achter) sluit met een halve vaste.
Toer 4: 3 lossen, gehele toer in reliëfstokjes in boordsteek
(voor/achter) sluit met een halve vaste.
Toer 5: 3 lossen, nog 1 toer gewone stokjes, sluit weer met een halve vaste.
Haak een koord van minimaal 2 meter, deze rijg je door toer 3 van de rand, ik heb het koord aan
de zijkant geknoopt voor een mooier effect. En mijn koord heb ik
gehaakt van lossen met daarop halve stokjes.
Je kunt er voor kiezen om de v-hals voor en achter iets hoger te
sluiten, want ze zijn beiden wel diep uitgesneden. Ik draag het met
een topje eronder. Je kunt ook 2 koordjes extra haken en dat aan
weerzijde op de schouder vast te maken. Die kun je het midden op je
rug/achter je nek samenknopen, zodat het minder snel van je
schouders gaat schuiven.
Werk alle draadjes weg en klaar is Ivy!
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-> Mijn eenmalige testhaakster Anneke heeft een verloopgaren (Eva Lurex van de Wibra, 450
meter per 150 gram voor haaknaald 3,5/4) gekozen en het aantal toeren aangepast, ze heeft 16
toeren per lap/pand gehaakt. Met 1 bol haalde ze het net niet om 1pand/lap te haken, dus
mocht je voor een vergelijkbaar garen kiezen, haal dan meteen 3 bollen in de winkel.
Zomertruitje Lynn is met dit garen een maat 40/42 geworden en elk pand is 27 cm breed.
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