
Carnyval Rosé bolero MbyMoon 
 
Materiaal:  
10 bollen 100% acryl garen, 100 gram per bol, looplengte 
238m voor haaknaald 4-5 
Haken met dubbele draad, alleen de rimpelranden haak 
je met enkele draad, dat leg ik in het patroon verder uit. 
Haaknaald 8+3 
 
Steken die je gebruikt: 
Lossen 
Vasten 
Half stokje 
Stokje 
Dubbelstokje 
Reliëfstokje 
Diamantsteek 
 
Uitleg reliëfstokjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI 
Uitleg Diamant Trellis stitch: 
https://m.youtube.com/watch?v=EQ6y4kX-4j8 
Het filmpje is wel in Engels, maar duidelijk zichtbaar wat ze doet en dus makkelijk te 
volgen. Hieronder schrijf ik elke keer 'Diamant' waar je dus de steken uit het filmpje 
dient te gebruiken. Deze steek gaat over 2 toeren, de toer terug is alleen stokjes. Dat 
wordt vanuit het patroon vanzelf duidelijk. 
 
Werkwijze: 
Haak dubbeldraads 150 lossen. 
Toer 1: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes. 
Toer 2: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes via voorste lus, 
daardoor maak je een ribbel aan de goede zijde van je werk. 
Toer 3: 1 keerlosse, rest van de toer vasten via achterste lus. 
Toer 4: 3 keerlossen, rest van de toer stokjes. 
Toer 5: Diamant, zie het filmpje. 
Toer 6+7: herhaling van toer 4+5. 
Toer 8: 2 keerlossen, rest van de toer halve reliëfstokjes via voorzijde. 
Toer 9: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes via achterste lus. 
Herhaal toer 8 en 9 tot je in totaal 33 toeren hebt. 
Toer 34: 1 keerlosse, rest van de toer vasten via achterste lus. 
Toer 35: 3 keerlossen, rest van de toer stokjes. 
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https://m.youtube.com/watch?v=EQ6y4kX-4j8


Toer 36: Diamant, zie het filmpje. 
Toer 37+38: herhaling van toer 35+36. 
Toer 39: 2 keerlossen, rest van de toer halve reliëfstokjes via voorzijde. 
 
Je hebt nu een langwerpige lap, vouw deze over de lengte dubbel. Aan 
weerszijde haak/naai je 42 steken samen/dicht, daarmee vorm je de 2 
mouwen. Als je daarvoor de helft van een lus neemt en goed oplet, kun je 
die naad zo mooi wegwerken, dat je die aan de goede/buitenzijde vrijwel 
niet ziet.  
 
Afwerking rand/kraag bolero: 
Toer 1: Bevestig je dubbele draad op de naad van een oksel, haak 3 
lossen en vervolgens haak je reliëfstokjes via voorzijde (dus de goede 
kant van je werk, ik heb in totaal 144 steken kunnen haken) Haak op de 
lussen die je ziet, je meerdert daarmee niet echt rondom, alleen een 
beetje in de oksels, ongeveer 6 steken per oksel, net hoe het logisch verloopt voor 
jou. Verdeel deze steken wel zo mooi mogelijk en sluit de toer met een halve vaste. 
Toer 2 t/m 5: telkens 3 lossen, je keert en meerdert verder niet, je haakt 143 
reliëfstokjes en sluit elke toer met een halve vaste. 
Toer 6: Met haaknaald 3, 4 lossen en dan ga je enkeldraads in elke steek 5 dubbele 
stokjes haken. Sluit de toer met een halve vaste. 
Toer 7: op de ribbel van toer 4 aan de binnenzijde, nogmaals 
enkeldraads en met haaknaald 3, weer 4 lossen en ook daar in elke 
steek 5 dubbele stokjes haken, sluit ook deze toer met een halve vaste. 
Hiermee creëer je 2 leuke rimpelranden waarmee je de rand/kraag ook 
echt afwerkt. 
 
Mouwen afwerking: 
Toer 1: Bevestig je dubbele draad op de naad van de mouw, haak 3 
lossen en vervolgens haak je 76 reliëfstokjes via voorzijde (dus de goede 
kant van je werk) op de lussen die je ziet, je meerdert met deze 76 
steken in totaal echt flink (bijna 2x zoveel steken) om zo de 
trompetmouwen te vormen. Verdeel deze steken daarom zo mooi 
mogelijk, sluit met een halve vaste. 
Toer 2 t/m 5: telkens 3 lossen, je keert en meerdert verder niet, je haakt 
76 reliëfstokjes en sluit elke toer met een halve vaste. 
Toer 6: Met haaknaald 3, 4 lossen en dan ga je enkeldraads in elke steek 
5 dubbele stokjes haken. Sluit de toer met een halve vaste. 
Toer 7: op de ribbel van toer 4 aan de binnenzijde, nogmaals enkeldraads met 
haaknaald 3, 4 lossen en ook daar in elke steek 5 dubbele stokjes haken, sluit met 
een halve vaste. Hiermee creëer je 2 leuke rimpelranden, waarmee je de 
trompetmouwen compleet maakt.  Herhaal voor de andere mouw.  
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Werk alle draadjes af/weg en klaar! 
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