Alyssa truitje MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Haaknaald 4,5+3
Dit patroon is voor maat 34/36(S) - 38/40(M) - 42/44(L) 46/48(XL) - 50/52 (XXL) uitgeschreven.
Mijn roze/crème/grijze versie is in maat 50/52 gehaakt met iets
meer dan 6 bollen Spring Fling van de Action, per bol 100 gram/
160 meter voor haaknaald 3,5/5. Dit is een mix van 76% katoen
en 24% rayon en daar zit een een leuk glitter/glansje in verwerkt.
Ik heb iets meer dan 4 grijze, 1 roze en 1 crème gebruikt.
Op pagina 5 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf
nagaan welke maat het beste bij je past. Mijn omschreven
maten wijken deze keer qua verdeling wel iets af van de maten
in mijn tabel.
En op pagina 6 t/m 10 vind je de foto’s, notities en tips van mijn
testhaaksters Linda, Marjan, Jacoba, Cindy, Inge, Nadine, Kim,
Vera, Els en Marouscha 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 (een half stokje heeft 3 lussen, even goed kijken dus, want als in mijn patroon staat dat je in de
voorste/achterste lus moet haken, hou je aan de andere kant altijd een v-tje over)
Stokjes
Halve reliëfstokjes
Reliëfstokjes
Grote platte kruissteek, zie filmpje via deze link:
https://youtu.be/KeuxqcgKblk

Werkwijze:
Je haakt voor dit truitje eerst 2 dezelfde lappen, dat zijn de schouderpassen. Daarna
de hals plus de halsboord. Vervolgens het 2e deel waarmee je de mouwen vormt
aan voor- en achterzijde, dan sluit je de mouwen en ga je het voor- en achterpand
aan 1 stuk van boven naar beneden haken. Dan nog een lang koord, die je in de 1
na laatste toer rijgt. De voor- en achterzijde van dit truitje wordt exact hetzelfde
gehaakt, daar zit geen verschil in qua hoeveelheid haaksteken, enige verschil zit bij
de rand van de schouderpas aan de achterzijde.
Stekenverhouding met deze stekencombinatie bij het voor- en achterpand (met
haaknaald 4,5) is 15 steken en dan 1 toer stokjes-1 toer grote platte kruissteek-2
toeren stokjes-1 toer grote platte kruissteek, dit maakt ongeveer 10x10 cm. Let op, ik
haak echt los, pak eventueel een halve maat grotere haaknaald om hetzelfde losse
effect te verkrijgen.
Haak altijd een proeflapje!
En kijk goed naar de foto’s die in het patroon opgenomen zijn voor extra
duidelijkheid.
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De schouderpassen:
Met haaknaald 4,5 haak je 35-35-41-41-47 lossen + 2 keerlossen.
Toer 1: Vanaf de 3e losse haak je de rest van de toer halve stokjes, je hebt
36-36-42-42-48 steken als begin.
Toer 2: Grote platte kruissteek in de voorste lus. Begin de toer met 3 lossen, 1 steek
overslaan, 1 stokje, 4 lossen en dan 1 stokje in het midden van het 1e boogje (van de 3
lossen en 1 stokje) dat maakt de 1e grote kruissteek. Haak dan verder volgens het
filmpje.
Toer 3: 2 keerlossen, verder halve stokjes in de achterste lus.
Toer 4: Herhaal toer 2.
Toer 5: Herhaal toer 3.
Toer 6: Herhaal toer 2.
Toer 7: Herhaal toer 3.
Toer 8: Herhaal toer 2.
Toer 9: Herhaal toer 3.
Toer 10: Herhaal toer 2.
Toer 11: Herhaal toer 3. (voor maat S+M+L ga je nu verder met de beschrijving na toer
13)
Toer 12: Herhaal toer 2.
Toer 13: Herhaal toer 3.
Zet een steekmarkeerder op de lus en leg deze pas even weg.
Pak een nieuwe bol garen en herhaal dit voor de 2e schouderpas.
Nu ga je de passen aan elkaar haken en daarmee vorm je meteen de hals. Pak 1 pas, neem de lus weer op
en haak 2 lossen en haak dan met de goede zijde naar je toe een rand langs de zijkant van de pas, in elk
boogje een half stokje, om elke steek een half reliëfstokje via de voorzijde. Op de zijkanten van de toer halve
stokjes (die je in de pas gehaakt hebt tussen de kruissteek), heb ik telkens 2 halve reliëfstokjes gehaakt, in
totaal 26-26-26-31-31 steken. Vervolgens haak je 25-25-30-30-35 lossen en bevestig je dit met een halve
vaste aan de punt van de andere pas. Dan haak je weer met halve stokjes en halve reliëfstokjes langs de
zijkant naar de andere punt. Ook daar haak je 26-26-26-31-31 steken. Dan nogmaals 25-25-30-30-35 lossen,
sluit met een halve vaste aan het beginpunt en dan heb je de hals rond gehaakt. (foto’s voor iets meer
duidelijkheid volgen nog, ik zal de passen opnieuw haken, dan volgt er nog een update van als geheel patroon
die ik op mijn website plaats)
Toer 14: 2 keerlossen, de rest haak je halve stokjes in de voorste lus.Sluit de toer met een halve vaste.
Toer 15: niet keren, 2 lossen en de rest weer halve stokjes in de voorste lus. Sluit de toer met een halve vaste.
Toer 16: pak haaknaald 3, 2 keerlossen en de rest van de toer halve stokjes in de achterste lus.Sluit de toer
met een halve vaste. Hiermee heb je meteen de hals en de halsboord gevormd. Knip de draad af.
Als het goed is, heb je nu nog aan 1 punt een lange draad/bol.
Je gaat nu de rest (onderkant) van de mouwen vormen, met haaknaald 4,5.
Voorpand:
Toer 17: 3 lossen, haak verder met stokjes in de voorste lus, als je bij de hals komt,
haak dan stokjes in de boogjes zoals de steken zich voor doen (dit is de
overgebleven helft van 25-25-30-30-35 lossen-ketting die je gehaakt heb om de hals
te vormen) en daarna de rest van de toer weer stokjes in de voorste lus.
Toer 18: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus.
Toer 19: 3 keerlossen, stokjes in de voorste lus.
Toer 20: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus.
Toer 21: 3 keerlossen, stokjes in de voorste lus.
Toer 22: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus.
Zet de draad even vast met een steekmarkeerder.
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Achterpand:
Dan ga je de achterzijde van de mouwen vormen. Draai je werk op zijn kop, leg de
verkeerde, dus de binnenkant van je trui op je buik. Bevestig een nieuwe draad op de
hoek.
Toer 23: 3 lossen, haak verder met stokjes in de voorste lus, als je bij de hals komt,
haak dan stokjes in de boogjes zoals de steken zich voor doen (dit is de overgebleven
helft van 25-25-30-30-35 lossen-ketting die je gehaakt heb om de hals te vormen) en
daarna weer de rest van de toer stokjes in de voorste lus.
Toer 24: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus.
Toer 25: 3 keerlossen, stokjes in de voorste lus.
Toer 26: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus.
Toer 27: 3 keerlossen, stokjes in de voorste lus.
Toer 28: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus.
Zet de draad even vast met een steekmarkeerder.
Je hebt nu de wijdte van de mouw verkregen en je hebt aan beide zijdes aan de punt
een draad zitten.
Nu kun je de mouw sluiten door de punten met een halve vaste aan elkaar te haken en dan vervolgens een
rand om de mouw netjes af te werken. Dat doe je met haaknaald 3 en door in elk boogje een half stokje te
haken en om elke steek een half reliëfstokje via de voorzijde op de goede kant. Op de zijkanten van de toer
halve stokjes, heb ik telkens 2 halve reliëfstokjes gehaakt, in totaal haak je 54-54-56-58-58 steken voor de
rand. Herhaal dit ook bij de andere mouw.
Keer je werk binnenste buiten en haak aan weerszijde 10 steken dicht, dit vormt een klein stukje
onderkant/naad van de mouw, meer naad maak/haak je niet in dit truitje.
Zet een steekmarkeerder op elke oksel. Test even door te passen of het goed zit qua wijdte mouwen en
omtrek, het mag echt goed los vallen.
Nu ga je verder met rondhaken, je sluit elke toer en je keert dan ook.
Je werk heb je nog steeds binnenste buiten, dus de goede kant aan de binnenzijde.
En let op, je gaat ook rustig aan wat steken minderen, 2x3 steken in de toeren met de grote platte
kruissteek.
Dat minderen doe je door bij elke oksel bij 3 kruizen 2 steken (ipv 1 steek per kruis) over te slaan (je
mindert dus 2x3 steken per toer). Dat je 2 steken overslaat ipv 1, zul je straks bijna niet meer zien. En
als dat een klein beetje scheef is, is ook niet erg, het valt echt niet op, maar je dient het bij/in de buurt
van de oksels te doen. Verplaats daarom je steekmarkeerders telkens om de
plek van de oksels duidelijk te houden.
Je gaat vanaf hier telkens 3 toeren herhalen om hetzelfde patroon te verkrijgen,
maar even opletten dat je de ribbeltjes aan de goede kant van je trui krijgt (door in
de juiste lus voor/achter te haken in de betreffende toer). Elke 3 toeren ben ik van
kleur gewisseld, maar je mag natuurlijk zelf beslissen hoe je dat bij jouw truitje doet.
Toer 29: 3 lossen, stokjes in de voorste lus, haak helemaal rond en je sluit de toer
met een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 30: Grote platte kruissteek in de achterste lus. Begin de toer met 3 lossen, 1
steek overslaan, 1 stokje, 4 lossen en dan 1 stokje in het midden van het 1e boogje
(van de 3 lossen en 1 stokje) dat maakt de 1e grote kruissteek. Haak dan verder
volgens het filmpje. 2x3 steken minderen!!
Toer 31: 3 lossen, stokjes in de voorste lus, helemaal rond en je sluit de toer met
een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 32: 3 lossen, stokjes in de achterste lus, helemaal rond en je sluit de toer met
een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 33: Grote platte kruissteek in de voorste lus. Begin de toer met 3 lossen, 1 steek overslaan, 1 stokje, 4
lossen en dan 1 stokje in het midden van het 1e boogje (van de 3 lossen en 1 stokje) dat maakt de 1e grote
kruissteek. Haak dan verder volgens het filmpje. 2x3 steken minderen!!
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Toer 34: 3 lossen, stokjes in de achterste lus, helemaal rond en je sluit de toer met een halve vaste in de 3e
losse van het begin.
Toer 35: 3 lossen, stokjes in de voorste lus, haak helemaal rond en je sluit de toer met een halve vaste in de
3e losse van het begin.
Toer 36: Grote platte kruissteek in de achterste lus. Begin de toer met 3 lossen, 1 steek overslaan, 1 stokje, 4
lossen en dan 1 stokje in het midden van het 1e boogje (van de 3 lossen en 1
stokje) dat maakt de 1e grote kruissteek. Haak dan verder volgens het filmpje.
2x3 steken minderen!!
Toer 37: 3 lossen, stokjes in de voorste lus, helemaal rond en je sluit de toer
met een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 38: 3 lossen, stokjes in de achterste lus, helemaal rond en je sluit de toer
met een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 39: Grote platte kruissteek in de voorste lus. Begin de toer met 3 lossen,
1 steek overslaan, 1 stokje, 4 lossen en dan 1 stokje in het midden van het 1e
boogje (van de 3 lossen en 1 stokje) dat maakt de 1e grote kruissteek. Haak
dan verder volgens het filmpje. 2x3 steken minderen!!
Toer 40: 3 lossen, stokjes in de achterste lus, helemaal rond en je sluit de toer
met een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 41: 3 lossen, stokjes in de voorste lus, haak helemaal rond en je sluit de
toer met een halve vaste in de 3e losse van het begin.
Toer 42: Grote platte kruissteek in de achterste lus. Begin de toer met 3
lossen, 1 steek overslaan, 1 stokje, 4 lossen en dan 1 stokje in het midden van
het 1e boogje (van de 3 lossen en 1 stokje) dat maakt de 1e grote kruissteek.
Haak dan verder volgens het filmpje. 2x3 steken minderen!! (voor maat S+M
ga je nu verder met de beschrijving vanaf toer 47)
Toer 43: 3 lossen, stokjes in de voorste lus, helemaal rond en je sluit de toer met een halve vaste in de 3e
losse van het begin. (voor maat S+M ga je nu verder met de beschrijving vanaf toer 47)
Toer 44: 3 lossen, stokjes in de achterste lus, helemaal rond en je sluit de toer met een halve vaste in de 3e
losse van het begin. (voor maat L ga je nu verder met de beschrijving vanaf toer 47)
Toer 45: Grote platte kruissteek in de voorste lus. Begin de toer met 3 lossen, 1 steek overslaan, 1 stokje, 4
lossen en dan 1 stokje in het midden van het 1e boogje (van de 3 lossen en 1 stokje) dat maakt de 1e grote
kruissteek. Haak dan verder volgens het filmpje. 2x3 steken minderen!!
Toer 46: 3 lossen, stokjes in de achterste lus, helemaal rond en je sluit de toer met een halve vaste in de 3e
losse van het begin.
Toer 47: 3 keerlossen, stokjes in de voorste lus, sluit met een halve vaste.
Toer 48: 3 keerlossen, stokjes in de achterste lus, sluit met een halve vaste.
Toer 49: 3 keerlossen, stokjes in de voorste lus, sluit met een halve vaste.
Toer 50: 3 keerlossen, 1 stokje, 1 losse (1 steek overslaan), 2 stokjes, 1 losse (1 steek overslaan) tot het einde
van de toer, sluit de toer met een halve vaste.
Toer 51: met haaknaald 3, 2 keerlossen, gehele toer halve vasten zoals de steken zich voordoen en sluit met
een halve vaste.
Haak dan nog een lang koord, minimaal 2 meter, rijg er nog leuke kralen aan of maak flosjes. Vervolgens rijg
je het koord door de gaatjes van toer 50 en dan ben je bijna klaar.
Nog even alle draadjes wegwerken en je kunt je truitje gaan dragen!
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4XL

Truitje links: Naam tester: Linda
Maat: S
Merk garen: Katia Batik
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Hoeveelheid gram/bollen: 6×50 gram - 160m per
bol
Haaknaald: 5
Tips: ik heb de hals wijder gemaakt, 5 lossen
extra aan de voor- en achterkant. Bij de armen 5
steken meer dicht gemaakt.
Truitje rechts: Naam tester: Linda
Maat: S
Merk garen: Rico Design
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Hoeveelheid gram/bollen: 7x50 gram - 125m per
bol
Haaknaald: 5
Tips: ik heb de hals wijder gemaakt, 5 lossen
extra aan de voor- en achterkant.

Naam tester: Marjan
Maat: S
Merk garen: Katia New Cancun
Materiaal: 50% katoen/50% acryl
Bestemd voor haaknaald: 3/3,5
Meters per bol: 100 gram/250m
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: Ongeveer 2,5
bol
Haaknaald: 5
Tips: Ik heb een maat kleiner gemaakt als de
maat die ik normaal draag, ik wilde niet zo'n wijd
model. Hierdoor heb ik wel het minderen
overgeslagen. Om lengte te verkrijgen heb ik 7
toeren met kruizen gemaakt ipv 6. Ook heb ik
voor de mouwen 5 steken dichtgemaakt, zodat ik
een groter/langer mouwtje kreeg. Mijn garen is
dunner dan het oorspronkelijke garen, waardoor
de verhoudingen ook iets anders zijn. Maar dat
was ook mijn bedoeling

😊
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Naam tester: Jacoba
Maat: L
Merk garen: Mr.Cey Remix
Materiaal: 40% acryl/60% katoen
Bestemd voor haaknaald: 4 / 4,5
Hoeveelheid gram/bollen: 8×50 gram - 110
gram per bol
Haaknaald: 5
Tips: 1x patroon van 3 toeren extra gehaakt.

Naam tester: Cindy
Maat: L
Merk garen: Acrylic DK van budgetyarn.com
Materiaal: 100% antipilling acrylic
Bestemd voor naald: 4
Meters op de bol: 50 gram - 150m
Hoeveel garen gebruikt:7 bollen
Tips: ik heb hem 4 toeren langer gemaakt en
er een boord aangemaakt, met mijn model
vond ik het niet mooi met een koord erdoor,
maar das eigen zin.
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Naam tester: Inge
Maat: M
Merk garen: Mr.Cey Artist
Materiaal: 100% antipilling acrylic
Bestemd voor naald: 4
Meters op de bol: 100 gram - 300m
Hoeveel garen gebruikt: 2,5 bol
Tips : Goed blijven lezen! En je steken blijven
tellen. Ik heb de boord anders gedaan met een
schulprandje.

Naam tester: Nadine
Maat: L
Merk garen: APILOU
Materiaal: 100% antipilling acryl
Bestemd voor haaknaald: 3,5 / 4
Hoeveelheid gram: 100 gram - 330m
Hoeveel garen gebruikt: bijna 3 bollen
Haaknaald: 4,5
Tips: Paar toeren erbij aan de armen. Passen
voor je verder gaat met onderstuk is belangrijk.
En tussen de rijen 1 rij stokjes extra tot gewenste
lengte. Leuk patroon om te maken.
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Naam tester: Vera
Maat: 50/52
Merk garen: Color Splash van de Action
Matriaal: 100% katoen
Bestemd voor haaknld: 4 / 4,5
Meters per bol: ongeveer 300m
Hoeveelheid: 3 bollen
Haaknaald: 4
Tips: tussendoor passen en eventueel meer
toeren haken

Naam tester: Kim
Maat: XL
Merk garen: Royal van de Zeeman
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4 / 5
Meters per bol: 100 gram - 241m
Hoeveel garen gebruikt: 6 bollen
Haaknaald: 5
Tips: ik heb het gehele patroon gevolgd zonder
iets aan te passen.
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Naam tester: Els
Maat: XXL
Merk garen: Saskia Recycle van de Wibra
Materiaal: 60%acryl / 6%katoen / 5%viscose /
3%polyamide / 24%polyester
Bestemd voor haaknaald: 4 / 4,5
Meters per bol: 300 gram - 700m
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: roze 300
gram, blauw 113 gram, beige 100 gram
Haaknaald: 6 + 4,5
Tips: ik heb bij de hals in de 1e en 2e toer
geminderderd (1e toer: 5 hst, 2 samenhaken, 2e
toer: 4 hst, 2 samenhaken, verder nog 5x
geminderd onder de oksel en een aantal toeren
extra gehaakt aan de onderzijde, omdat hij voor
mij te kort was. Geen gaatjes-toer en koordje
onderin, ik heb halve reliefstokjes gehaak, zodat
het op een boordje lijkt

Naam tester: Marouscha
Maat: S
Merk garen: Royal van de Zeeman
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 240m
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 2 bollen grijs, 1
bol lila en 1 bol paars
Haaknaald: 4,5 / 5
Tips: haak lekker los en blijf tussendoor passen
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