Becky trui MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Ruim 700 gram garen had ik nodig voor maat 44/46.
Voor deze trui heb ik 4 kleuren (2 bollen paars, 2 bollen crème, 3
bollen donkerblauw, 4 bollen lichtblauw, in totaal 11 bollen dus)
gebruikt, dan hou je van sommige kleuren wel over. Maar het kan
ook in 1 egale kleur gehaakt worden of kies voor 3 of zelfs 5
kleuren.
Ik heb Medium van de Action en Saskia van de Wibra gebruikt, dit
zijn allemaal vergelijkbare acryl garens. Je kunt die ook combineren
met Royal van de Zeeman (100 gram per bol, looplengte 238 of 241
meter voor haaknaald 4-5)
Haaknaald 6+8
Dit patroon is voor maat 40/42(M) - 44/46(L) - 48/50(XL) uitgeschreven.
Op pagina 4 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf nagaan welke maat het beste bij je past. En
op pagina 4 t/m 6 vind je de foto’s, notities en tips van mijn testhaaksters Simone, Marion, Vera,
Glenda, Nadine, Hilde en Jacoba terug om met wat aanpassingen en veranderingen de juiste perfecte
maat voor jezelf (of voor een ander) te haken.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Halve reliëfstokjes
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_radi
o=1&t=36
Werkwijze:
Je haakt bijna alles aan 1 stuk rond, je keert dus vrijwel niet. Het
gaat in het begin heel snel, maar omdat je flink meerdert, worden
de toeren steeds langer. Op het laatst maak je echt mega lange
toeren met heel veel steken. Alleen de zijnaden sluit je achteraf,
dan de boord rondom onderaan de trui, de boorden aan de
mouwen en dan nog met 1 toer een randje aan de hals. Voor- en
achterzijde van de trui is hetzelfde, er is geen verschil. Plat liggend
is het model van deze trui heel apart (zie foto), effect hiervan
tijdens het dragen is vooral in de mouwen te merken, die plooien
veel meer dan dat je zou verwachten, terwijl de trui rond je middel
goed passend is.
Stekenverhouding (met haaknaald 8) 14 steken en 15 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
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Haak altijd een proeflapje! En kijk goed naar de foto’s die in het patroon opgenomen zijn
voor extra duidelijkheid.
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.
Het begin:
Met haaknaald 6 (paars) haak je 88-104-120 lossen en sluit met een halve vaste in de
1e losse.
Toer 1 (paars): 2 lossen, de rest haak je halve stokjes, sluit de toer met een halve vaste.
Zet een steekmarkeerder op steek 22-26-30, 44-52-60, 66-78-90 en de laatste steek,
dus 88-104-120. Je kunt de steekmarkeerders mee verplaatsen elke toer als je dat
prettig vindt, of je haalt ze weg, maar laat de steekmarkeerder van de laatste steek wel
zitten, zodat je weet waar het begin zit als je de laatste toer (toer 60-66-67) wilt afsluiten
op de juiste plek.
Toer 2 (paars): Haak met haaknaald 8 rond in de granietsteek, je gaat de toeren niet
meer sluiten. Haak vanaf hier telkens 1 losse (steek van de vorige toer overslaan), 1
vaste, 1 losse 1 vaste, weer 1 losse en zo verder als basis van de graniet/weefsteek. Let
wel op dat je de toer goed begint, want op steek 22-26-30, 44-52-60, 66-78-90 en
88-104-120 ga je meerderen door daar telkens 1 vaste-3 lossen-1 vaste te haken. Zo
heb je op 4 plekken een boogje van 3 lossen gehaakt. Ik kwam goed uit door de toer met
een losse te beginnen en dan 1 vaste in de 2e steek.
Toer 3 t/m 23-28-23 (paars): haak de steken zoals het logisch verloopt, maar let op: je
meerdert in elke toer op 4 plekken in de 4 boogjes van 3 lossen (van de vorige toer)
telkens met 1 vaste-3 lossen-1 vaste. Je meerdert dus elke toer op 4 plaatsen, dat telt op
met 8 steken per toer.
Toer 24-29-24 (crème): Je blijft gewoon de graniet/weeksteek haken, maar vanaf deze
toer ga je sneller meerderen. Je haakt nog een extra boogje in de 4 boogjes van 3
lossen van de voorgaande toer. Je haakt dan 1 vaste-3 lossen-1 vaste-3 lossen-1 vaste
op 1 boogje en dat doe je op 4 plekken. Daarmee krijg je dan 4x 2 boogjes.
Toer 25-30-25 t/m 38-43-42 (crème): Je haakt nog steeds verder in de
graniet/weefsteek, je meerdert in elke toer nog meer en vormt hiermee vanzelf de
panden voor en achter plus de mouwen. De 4 rijen gaatjes die je eerst alleen aan
de voor- en achterkant en boven op de mouwen had, splitsen zich ieder in 2 rijen.
Je meerdert dus elke toer op 8 plaatsen. Let op dat je in deze toer ook die ene losse
tussen de 2 vasten van de 2 boogjes haakt, je gaat vanaf hier
dus ook met de granietsteek tussen die 2 boogjes meerderen.
(zie foto --->>>)
Toer 39-44-43 t/m 52-58-59 (donkerblauw): Granietsteek
haken en elke toer weer zoals het zich voordoet meerderen
op 8 plekken.
Toer 53-59-60 t/m 60-66-67 (lichtbauw): Granietsteek haken
en elke toer weer zoals het zich voordoet meerderen op 8
plekken. Als je aan het einde van toer 60-66-67 bent (zie
steekmarkeerder van het begin) sluit deze dan met een halve
vaste ipv een vaste.
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Vouw de lap nu dubbel (zie de foto bij de uitleg werkwijze, deze vorm moet het krijgen) met de goede
zijdes op elkaar en haak of naai de zijnaden van de panden/mouwen op een mooie manier dicht.
Dan ga je de boord aan de onderzijde haken met haaknaald 6,
hierbij keer je wel elke toer, omdat dit het mooiste/rechte resultaat
geeft. Keer de trui weer naar de goede kant, bevestig een nieuwe
draad indien nodig aan de linker- of rechterzijde.
Toer 61-67-68 (lichtblauw): Haak 3 lossen, *1 reliëfstokje via voorzijde
op de goede kant, 1 stokje*, herhaal van * tot* tot het einde van de
toer en sluit met een halve vaste. Bij mijn trui heb ik hier 160 steken
gehaakt.
Toer 62-68-69 t/m 66-72-73: Telkens 3 keerlossen, daarna
reliëfstokjes voor/achterzijde in de boordsteek. Sluit elke toer met een
halve vaste.
Boorden van de mouwen (ook met haaknaald 6):
Toer 1 (lichtblauw): Bevestig een nieuwe draad indien nodig, haak 3
lossen, haak reliëfstokjes via voorzijde op de goede kant op alleen de
vasten, de lossen sla je over. Haak tot het einde van de toer en sluit
met een halve vaste. Bij mijn trui heb ik hierdoor geminderd naar 40
steken.
Toer 2 t/m 7: Telkens 3 keerlossen, daarna reliëfstokjes
voor/achterzijde in de boordsteek. Sluit elke toer met een halve vaste.
Halsboord (ook met haaknaald 6):
Bevestig een nieuwe draad (paars) in het midden van de hals bij de steek waar je de steekmarkeerder
hebt laten zitten, haak 2 lossen en verder halve reliëfstokjes via voorzijde op de goede kant op elke
steek zoals deze zich voordoet. Hierdoor wordt de hals iets ronder (in plaats van een v-hals vanwege
de meerderingen)
Werk alle draadjes nog weg en je kunt deze aparte maar heerlijke Becky trui gaan dragen!
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Simone: ik heb het begin/de boord genomen van 42/44, maar heb
zelf het aantal toeren een beetje aangepast.
Helaas weet ik van het gemêleerde garen niet meer het merk en de
witte zal Royal of Saskia zijn geweest. Ik weet echter niet hoeveel,
omdat er al bollen van gedraaid waren.

Simone: omdat ik net tussen maat 42
en 44 zit heb ik de opzet genomen van 40/42 en heb ik wel dezelfde
aantal toeren gehaakt uit de omschrijving voor maat 44/46, daardoor valt
de hals voor mij mooier en is de trui echt lekker wijd
Merk garen: Yarnart gemêleerd en Saskia lichtblauw, acryl bestemd voor
haaknaald 4/4,5. Ik heb 3,5 bol gemêleerd (looplengte 250 meter) en 4,5
bol lichtblauw (looplengte 240 meter) bollen van 100 gram
Haaknaald: 8, 6 en 4
Tips: Ik heb alleen in de toer waarin je de dubbele boogjes met lossen
gaat maken 1 vaste-3 lossen-1 vaste gehaakt. Alle andere toeren heb ik
maar 1 losse tussen de vasten gehaakt in de hoeken zodat er ook niet
zo'n grote gaten in kwamen. De boorden aan de mouwen heb ik met
naald 4 gedaan en de hals en de boord onderaan is met naald 6.

😉
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Marion: een combinatie van maat 42/44 en 44/46 gebruikt,
maar wel heel wat kleine aanpassingen gedaan, waardoor de
trui voor mij perfect is geworden. Toer 1 t/m 28 roze, bij toer 29
de extra meerderingen begonnen, dus toer 29 t/m 40 (12 toeren)
taupe, toer 41 t/m 52 (12 toeren) groen en dan nog toer 53 t/m
57 (5 toeren) grijs. De boorden aan de onderzijde heb ik met
122 steken gehaakt, bij de mouw 30 steken. Begonnen met 88
lossen (maat 42/44) vervolgen t/m toer 29 maat 44/46, daarna
de 3 kleuren ieder 3 toeren minder, totaal dus 9 toeren minder.
(Note van Moon: Marion is een zeer ervaren (test)haakster,
waardoor ze vanuit haar eigen inzicht makkelijk een patroon om
kan zetten)

Nadine: Ik heb maat 40/42 getest met 7 bollen Medium van de Action in totaal,
acryl bestemd voor haaknaald 4-5, alles in 1 grijze kleur.
Ik heb haaknaald 8 en 6 volgens patroon gebruirt, verder het hele patroon
gevolgd, maar nog 3 rijen boord aan mouwen extra gedaan.
Patroon haakt gemakkelijk, wel lange toeren op het laatst.

Vera: Ik zou maat 44/46 testen, maar mijn haakwerk werd erg los bij mij.
Dus met een kleinere haaknaald heb ik de opzet van maat 48/50
genomen en t/m toer 66 gehaakt. Ik heb met
Promobollen van de Zeeman gehaakt en
haaknaald 4 en 6 (ipv 6+8) gebruikt.
Tip: ik was meteen fan van deze trui, dus ik heb
haar ook al 3x gehaakt (op de 1e foto staan 2
verschillende truien, deze zijn met iets andere
kleuren gehaakt) Bij de zeegroene heb ik na de
boord met haaknaald 6 het rokje eraan gehaakt.
Door gewoon met de granietsteek verder te haken tot de lengte goed was.
Onderaan heb ik het randje hetzelfde als bij de hals gehaakt, eerst 1 toer halve
stokjes met haaknaald 4 en toen nog 1 toer met halve reliëfstokjes.
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Hilde: Ik heb maat: 48/50 getest met Royal van de Zeeman, acryl
bestemd voor haaknaald 4-5. 7 bollen in totaal van 100gr/241
meters.
4 bollen groen met nog een beetje van de 5e bol plus 1,5 bol zwart,
van blauw net geen hele bol nodig gehad.
Tips: De halsboord was te wijd bij mij, ik heb 4x 5 steken dus 20
totaal ingenomen achteraf. Dus als je deze maat gaat haken, in het
begin meteen proberen of de hals goed is. De wijdte/steken heb je
straks wel nodig, misschien dat je dan met 100 lossen kunt beginnen
en dan meteen in de 1e toer nog 20 steken meerderen. Verder heb ik
nog meer aanpassingen gedaan. Deel 1, 24 toeren gehaakt, deel
2+3+4, (excl boord) 38 toeren gehaakt. Daarna heb ik aan alle zijkanten van het lijfje 5 toeren bij
gehaakt (meer breedte) met 40-37-34-31-28 granietsteken (mogelijk zie je hier nog de draadjes van op
de foto’s terug). Het patroon haakt prima weg, echt een aanrader.
(Note van Moon: Hilde heeft tijdens het testen geholpen met meedenken in het aanpassen van het
patroon voor maat 48/50, daardoor is haar omschrijving echt afwijkend van mijn omschrijving. Mijn
omschrijving voor maat 48/50 is een vertaling van haar input)
Glenda: Ik heb maat 44/46 getest, hiervoor heb ik Saskia van de Wibra
gebruikt, acryl 100 gram/260 meter, bestemd voor haaknaald 4/4,5
2 bollen crème, 2 bollen geel en 3 bollen paars.
Tips: halsboord: omdat ik het moeilijk vond om meteen reliëfstokjes te
maken heb ik eerst vasten gehaakt met daarop de reliëfstokjes en
omdat ik niet goed gelezen had, zijn het stokjes geworden ipv halve
stokjes. Bij de boord van de mouw heb ik ook eerst vasten gehaakt en
daarna pas de reliëfstokjes. En aan de onderkant heb ik net zo als bij
de mouwen eerst een toer vasten gehaakt in de vasten en daarna
reliëfstokjes gehaakt
Jacoba: De mijne is een maatje 140-146 geworden, omdat mijn
kleindochter bij het tussendoor passen vond dat de trui al bijna perfect
was voor haar. Nog een boord eraan en klaar, zei ze.
Ik heb gehaakt met 2 bollen Royal en 2 bollen Tweed van de Zeeman
Tips: de opzet is van maat 40/42 en ik heb gehaakt tot de 3e kleur,
daarna de zijkanten dichtgemaakt en nog de boorden gehaakt.
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