Valery trui MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Ruim 600 gram garen had ik voor deze trui in maat 44/46
nodig, zorg dus voor 7 bollen acyl garen. 100 gram per bol,
looplengte 238 meter voor haaknaald 4-5, ik heb Medium van
de Action gebruikt.
Haaknaald 5+8
Dit patroon is voor maat 36/38(S) - 40/42(M) - 44/46(L) 48/50(XL, let op: in het patroon wijkt deze beschrijving nog iets
meer af) uitgeschreven in een oversized model, dus deze valt
zeer ruim.
Op pagina 4 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf
nagaan welke maat het beste bij je past. En op pagina 4, 5 en
6 vind je de notities en tips van mijn testhaaksters Linda,
Nadine, Manon, Marion, Jacoba en Wendy om met wat aanpassingen en veranderingen de juiste
perfecte maat voor jezelf te haken.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Granietsteek cq weefsteek, via onderstaande link krijg je de uitleg van de steek die ik gebruikt heb:
https://www.youtube.com/watch?v=3E2zWP6reHk&list=RDCMUC2EdocS3bViJjN0jJZzXyFg&start_r
adio=1&t=36
Werkwijze:
Je haakt alles aan 1 stuk, dat gaat in het begin heel snel, maar
op het laatst maak je echt lange toeren met heel veel steken.
Alleen de schoudernaden sluit je achteraf (op een aparte en
leuke manier) en de boorden aan de mouwen haak je er
daarna nog aan. Voor- en achterzijde van de trui is hetzelfde,
er is geen verschil.
Stekenverhouding (met haaknaald 8) 12 steken en 9 toeren
maakt ongeveer 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje!
En een tip voor degenen die van zichzelf weten dat ze strak
haken (omdat ze gewend zijn knuffels/amigurumi te haken) pak
een grotere maat haaknaald, het verschil kan echt merkbaar
zijn bij deze trui.
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Met haaknaald 5 haak je 130-140-150-160 lossen en sluit met een halve vaste in de 1e losse.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest haak je halve stokjes
Toer 2 t/m 4: telkens 3 keerlossen en de rest van de toer in boordsteek door 1 reliëfstokje via
voorzijde, 1 reliëfstokje via achterzijde te haken. Sluit elke toer met een halve vaste.
Toer 5: vanaf hier ga je niet meer keren, maar haak je rond. Zet een
stekenmarkeerder op de 1e steek, als je dat handig vindt. Haak in deze toer
telkens 1 vaste, 1 losse (steek van de vorige toer overslaan), 1 vaste, weer 1
losse en zo verder als basis van de graniet/weefsteek.
Toer 6: vanaf deze toer haak je de graniet/steek verder met haaknaald 8.
Halverwege deze toer, dus bij de 64-69-74-79e of 65-70-75-80e steek
(afhankelijk hoe je de toer begonnen bent, zet hier ook een stekenmarkeerder
indien je dat handig vindt) haak dan 3 lossen ipv 1 en haak verder zoals de
steken zich voordoen en het filmpje aangeeft. Sluit de toer niet, maar haak aan
het einde ook 3 lossen ipv 1. Zo heb je aan weerszijde een boogje van 3 lossen
gehaakt.
Toer 7 t/m 39: haak de steken zoals het logisch verloopt, maar let op: je
meerdert in elke toer aan weerszijde in de 2 boogjes van 3 lossen (van de
vorige toer) telkens met 1 losse-1 vaste-3 lossen-1 vaste-1 losse. Je meerdert
dus elke toer flink aan weerszijde, dat telt op met 4 steken per toer. Dan heb je
in toer 39-36 in totaal 262-272-282-292 steken.
Toer 40: Je blijft gewoon de graniet/weeksteek haken, maar in deze toer haak je
een extra boogje van 3 lossen en 1 vaste in de 2 boogjes van 3 lossen van de
voorgaande toer. Je meerdert dus naar 270-280-290-300 steken.
Toer 41 t/m 62-66-70-70: Je haakt nog steeds verder in de graniet/weefsteek, je
meerdert in elke toer nog meer en vormt hiermee vanzelf de mouwen. De
gaatjes die je eerst alleen aan de zijkanten had, splitsen zich ieder in 2 rijen. Je meerdert elke toer
nu 8 steken en hebt na toer 62-66-70-70 in totaal 466-498-530-542 steken. Je eindigt toer
62-66-70-70 met 1 vaste in het boogje van 3 lossen van de vorige toer.
Toer 63-67-71-71: Je pakt weer haaknaald 5. In hetzelfde boogje nogmaals 1 vaste en dan verder
haken naar het volgende boogje van 3 lossen, maar hier haak je alleen nog maar de vasten (op de
lossen uit de vorige toer) dus zonder de lossen ertussen die je bij de graniet/weefsteek haakt.
Hiermee minder je bij de mouw met de helft van 46-54-62-64 steken naar 23-27-31-32. Haak met
een halve vaste in het 1e boogje meteen de mouw in het rond dicht.
Dan ga je verder met het pand door er lussen op te haken. Haak een vaste
op elke losse uit de vorige toer, met daartussen telkens 10 lossen (ipv maar
1 losse die je bij de grantiet/weefsteek gebruikte). Je vormt hiermee lussen
die je straks in elkaar gaat haken en daarmee sluit je de schoudernaden en
werk je de hals rondom ook meteen leuk af.
Je haakt ongeveer 93/94-97/98-101/102-103/104 lussen van telkens 10
lossen, dat verschil is niet erg, omdat het niet opvalt als je het af heb. Haak
lussen tot je bij het volgende boogje van 3 lossen bent, haak dan 2 vasten
in dat boogje, dan haak je verder ook alleen nog maar de vasten (op de lossen uit de vorige toer)
dus zonder de lossen ertussen die je bij de graniet/weefsteek haakt. Hiermee minder je bij deze
mouw ook met de helft van 46-54-62-64 steken naar 23-27-31-32. Haak met een halve vaste in het
1e boogje meteen de mouw in het rond dicht.
Dan ga je verder met het andere pand door er ook lussen op te haken. Haak een vaste op elke
losse uit de vorige toer, met daartussen telkens 10 lossen (ipv maar 1 losse die je bij de
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grantiet/weefsteek gebruikte). Ook hier heb je dan ongeveer
93/94-97/98-101/102-103/104 lussen. Je eindigt met een vaste in het 1e
boogje van 3 lossen en dan ben je rond geweest.
Vanuit de mouw ga je de lussen in elkaar haken, aan weerszijde pak je van
elk pand 37-38-39-40 lussen op en daarmee sluit je de mouwen aan de
bovenzijde. Als het goed is, heb je aan de voor- en achterzijde nog
19/20-21/22-23/24-23/24 lussen overgehouden.
Test hier de trui, vind je dat de hals/nek te wijd is, haak dan op de schouders
aan weerszijde een paar lussen meer samen.
Haak dan vanuit 1 zijde langs de hals de lussen in elkaar alsof het vasten zijn
helemaal rondom de nek/hakslijn tot je weer bij hetzelfde punt terug bent.
Werk de laaste lus mooi weg met gewone naaisteken met naald en draad.
Haak dan nog de boorden met haaknaald 5 aan de mouwen:
Bevestig je draad.
Toer 1: 2 lossen, de rest halve stokjes op de vasten van de vorige toer.
Toer 2 t/m 4: telkens 3 keerlossen en de rest van de toer in boordsteek door 1
reliëfstokje via voorzijde, 1 reliëfstokje via achterzijde te haken. Sluit elke toer
met een halve vaste.
Werk alle draadjes nog weg en je kunt deze heerlijke Valery trui gaan dragen!
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Linda:
Maat 36/38 gehaakt.
De grijze trui is met dunner garen gehaakt, dus naald 4 en 7 gepakt en de 10 losse van
de lussen naar 7 losse gedaan. Twee bollen Kruidvat garen, 200 gram, per bol 500
meter, trui weegt in totaal 400 gram dus met 1000 meter is het maat 36 geworden.
Groene trui is met een grote kone garen gehaakt in maat 36/38 volgens patroon.
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4XL

Marion:
Maat 42/44 gehaakt.
Ik heb gewoon haaknaald 5 en 8 volgens patroon gebruikt. Ruim 5 bollen en van het
restant nog een losse col gehaakt. En heb de hals wat minder wijd gemaakt. (Anders
zo'n koud nekje)

Manon:
Maat 40/42 gehaakt.
Ik heb compleet het patroon gevolgd voor 40/42. Mouwen zijn wel wat lang, maar
dat vind ik persoonlijk wel fijn! Houd ervan om in een trui te wonen. Royal en heb
er 509 gram inzitten.

Nadine:
Maat 44/46 was het plan, maar met haaknaald 9 toch de beschrijving van maat
40/42 gehaakt met het totaal aantal toeren van 44/46.
Ook iets meer dan 6 bollen Royal. Bij de hals ook meer lussen dichtgehaakt.
Tip: zorg dat uw haakwerk heel soepel valt en wat uitrekt voor de lengte te krijgen
van de trui.
Zit perfect en is een zeer verslavend patroon. Patroon is perfect uitgeschreven
voor mij.

MbyMoon Valery trui - Copyright © 2020 - Eigendom en ontwerp MbyMoon

Jacoba:
Maat 44/46 gehaakt.
Ongeveer 1400 meter papatya angora met dubbele
draad. Volgens patroon gehaakt, alleen boord 1 toer
extra, ook aan de mouwen 1 toer reliëfstokjes extra en
de hals ook wat verder dicht gemaakt.

Wendy:
Maat 40/42 gehaakt.
Garen van het Kruidvat, een jaar of 2 terug gekocht. 100 gram/ 300 meter, 90% acryl,
5% polyester, 5% metallic. 4 bollen en een klein beetje van de 5e bol gebruikt.

Ik heb zelf de trui nogmaals gehaakt (in bordeaux-rood) in de grootste maat (48/50/XL) die ik eerst
uitgeschreven had. Van die maat klopten de verhoudingen helaas niet, mijn dochter vond de trui echt te
groot en bleef het maar terug hijsen op haar schouders. Ik heb een aanpassing gedaan, deze wijziging
is al verwerkt in het bovenstaande patroon, maar van het nieuwe resultaat heb ik nog geen foto’s. Die
volgen nog zodra ik die weer gemaakt heb.
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