Zomertruitje Lynn MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
400 gram katoen of katoenmengeling in een kleurcombinatie die je zelf mooi
vindt. Ik heb roze katoenmengeling (katoen/dralon) samen met een roze
verloopgaren 100% katoen 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.
Haaknaald 3 en 3,5
Op de 3e pagina van mijn patroon vind je weer de tips en foto’s van mijn
testhaakster Gerda terug.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Dubbele reliëfstokjes
Picotsteek, uitleg via deze link:
https://youtu.be/j1QY4z5H7bA
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 met haaknaald 3,5.
Toer 1: 2 keerlossen, 201 halve stokjes.
Toer 2 t/m 21: 4 keerlossen, 50 setjes Judithsteek over 200 steken, eindigen met 1
dubbelstokje.
Herhaal toer 1 t/m 21 voor de andere lap.

Je hebt 2 gelijke lappen van ongeveer 33/34 cm breed, 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
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randen van je mouwen. Sluit de achternaad door van beide lappen aan de achterzijde 81 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 57 steken samen te haken.

Vanaf nu haak je verder met haaknaald 3. Haak langs de voorpanden en in de V
van het achterpand een mooie rand van vasten en op elke 4e steek een
Picotsteek. Als je dat afstemt met de 4e steek van de Judithsteek, krijg je het
mooiste effect.
Je eindigt onderaan de punt van je voorpand, hier ga je direct verder met de
rand onder aan de panden/trui:
Toer 1: 3 lossen, haak 1 stokje, *1 reliëfstokje en dan in elke boogje/dubbel
stokje van de rand van de lap 2x2 stokjes samen*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer, 1 reliëfstokje, 2 stokjes. Dit vult de boogjes mooi op, zorgt
voor een opgevuld begin van stevigere rand en mindert meteen de hoeveelheid steken.
Toer 2: 3 keerlossen, gehele toer in reliëfstokjes in boordsteek (voor/achter)
Toer 3: 4 keerlossen, gehele toer in dubbele reliëfstokjes in boordsteek (voor/achter)
Toer 4 t/m 6: 3 keerlossen, gehele toeren in reliëfstokjes in boordsteek
(voor/achter)
Haak een koord van minimaal 2 meter, deze rijg je door toer 3 van de rand.
Ik heb het koord Tunisch gehaakt met 3 steken, die ik in de lengte dubbel
gepakt heb en vervolgens aan elkaar gehaakt heb met vasten.
Werk alle draadjes weg en klaar is Lynn!
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-> Mijn testhaakster G
 erda heeft een effen kleur
gekozen en het aantal toeren aangepast, ze
heeft 16 toeren per lap/pand gehaakt.
Zomertruitje Lynn is met dit garen en op
haaknaald 3 een maat 38/40 geworden. Elk
pand is 24 cm breed. Verder heeft ze de randen
van de mouwen ook met de picotsteek
afgewerkt, wat een iets ander, maar ook een
heel mooi effect geeft. Gerda vindt dat je dit
vestje ook achterstevoren kan dragen voor een
heel opvallende look.
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