
Trui Indy MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
6 kleuren Sparkly Cake van de Action heb ik gebruikt, dat is
150 gram per bol, looplengte 375 meter voor haaknaald
5-5,5.
3 bollen grijs heb ik voor deze trui in maat L/XL nodig
gehad, daarnaast nog ongeveer 15gr/40m roze, 15gr/40m
donkerroze, 25gr/65m wit, 40gr/100m groen en 40gr/100m
blauw. De bollen zijn best groot, dus je houdt behoorlijk nog
wat over van de overige kleuren.
Haaknaald 5
Dit patroon is voor maat S/M - L/XL - XXL uitgeschreven
Op pagina 5 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf
nagaan welke maat het beste bij je past. En vanaf pagina 6 vind je de notities en tips van mijn
testhaaksters Marjan, Inge, Wendy, Nadine en Marion om met wat aanpassingen en
veranderingen de juiste perfecte maat voor jezelf te haken. En wat extra leuk is, Marion heeft
voor haar kleindochter mijn patroon helemaal omgerekend in een kleine maat 98/104. Haar tips
en de werkomschrijving staan bij haar resultaat op de laatste pagina!

Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Dubbele stokjes

Werkwijze:
Je haakt rond, van boven naar beneden en je sluit elke toer,
waarna je telkens jouw werk keert. Door te keren blijft jouw
resultaat mooi recht en trekt het niet scheef.
Je begint aan weerzijde op de schouders met meerderen, daardoor
valt deze trui ruim/oversized (als je daar niet van houdt, haak dan 1
maat kleiner) de trompetmouwen vormen zich ook vanzelf vanuit
die meerderingen. Lees de tekst van toer 1 t/m 6 goed door, als je
die volgorde helemaal goed doet, volgt de rest van de trui vanzelf
in het juiste model.

Stekenverhouding (met haaknaald 5) 16 steken en 8 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje!
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Met haaknaald 5 haak je dubbeldraads 106-126-146 lossen, door dit dubbeldraads te haken,
maak je de rand extra stevig. Sluit de ketting met een halve vaste in de 1e losse (let op, laat
deze ketting niet draaien)
Vanaf hier haak je verder met 1 draad, knip de andere af.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest haak je halve stokjes, sluit de toer met een halve vaste.
Toer 2: 2 keerlossen, de rest haak je halve stokjes in de voorste lus, sluit de toer met een halve
vaste.
Toer 3: 3 keerlossen, 1 losse (steek overslaan), 1 stokje, 1 losse (steek overslaan), 1 stokje, 1
losse. Dit haak je verder tot je bij steek 53-63-73 bent, daar haak je 1 stokje-1 losse-1 stokje in
dezelfde steek. In steek 55-65-75 doe je dat nog een keer. Tussen deze 2 V-steken haak je 1
losse. Dan haak je weer verder met 1 losse (steek overslaan), 1 stokje, 1 losse (steek
overslaan), 1 stokje, 1 losse tot je bij steek 105-125-145 bent, daar haak je ook weer 1 stokje-1
losse-1 stokje in dezelfde steek. En dan in het begin, naast de 3 beginlossen haak je nog 1
stokje en 1 losse en sluit je de toer met een halve vaste in de 3e beginlosse. Daarmee creeër je
nog 1 keer de V-steek. Ook hier haak je 1 losse tussen de 2 V-steken. Zet eventueel een
steekmarkeerder op de 4 V-steken die je in deze toer hebt gehaakt. Het is de bedoeling dat je
vanaf nu in elke toer 4 V-steken blijft haken, dus dan verplaatst je bij elke toer die
steekmarkeerders om geen vergissingen te maken.
Toer 4: 3 keerlossen, 1 losse, 1 stokje in de V-steek van de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de
losse uit de vorige toer, 1 losse, 1 stokje-1 losse-1 stokje in de V-steek van de vorige toer, 1
losse, 1 stokje om de losse van de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de losse uit de vorige toer.
Dit blijf je herhalen tot de volgende V-steek van de vorige toer. Dan haak je weer 1 stokje-1
losse-1 stokje in de V-steek van de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de losse uit de vorige toer,
1 losse en dan weer een V-steek. Haak weer verder zoals nu logisch is. Sluit de toer weer met
een halve vaste op de 3e beginlosse.
Toer 5: 3 keerlossen, 1 losse, 1 stokje om de losse van de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de
losse uit de vorige toer. Dit blijf je herhalen tot de volgende V-steek van de vorige toer. Dan
haak je weer 1 stokje-1 losse-1 stokje in de V-steek van de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de
losse uit de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de losse uit de vorige toer, 1 losse en dan weer een
V-steek. Als het goed is, wijst het zich vanzelf en zo zul je verder meerderen. Haak dan de
steken weer zoals ze zich logisch voordoen, tot je weer bij de V-steken komt. Als het goed is,
wijst het zich vanzelf en zo zul je vanzelf verder meerderen.  Sluit
de toer weer met een halve vaste op de 3e beginlosse.
Toer 6: in deze toer gaan we aan beide kanten in het midden van
de mouw nog 1x een V-steek toevoegen, dat doe je precies
tussen de 2 V-steken aan weerszijde. 3 keerlossen,  1 losse, 1
stokje in de V-steek van de vorige toer, 1 losse, 1 stokje om de
losse uit de vorige toer, 1 losse, hier haak je weer een V-steek (dit
is de 3e aan deze zijde van de trui, zet hier ook een
steekmarkeerder op) dan weer 1 losse, 1 stokje, 1 losse, weer
een V-steek, weer verder met hoe de steken zich voordoen tot de
volgende V-steek. Daarna ook weer 1 losse, 1 stokje om de losse
uit de vorige toer, 1 losse, hier haak je weer een V-steek (dit is ook
de 3e aan deze zijde van de trui, zet hier ook een
steekmarkeerder op) dan weer 1 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje
in de V-steek van de vorige toer, 1 losse en met een halve vaste
sluit je deze toer in de 3e beginlosse.
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Toer 7 t/m 20-24-24: telkens 3 keerlossen en haken zoals de
steken zich voordoen, meerderen aan weerszijde op 3 plekken
door daar de V-steken te blijven haken. Sluit elke toer met een
halve vaste.
Nu gaan we de oksels sluiten en vanaf hier haak je eerst het voor-
en achterpand af.
Leg de trui plat neer, we meerderen verder niet meer bij de panden,
dus de steekmarkeerders bij de oksels kun je verwijderen (de 3e
midden op je mouwen laat je nog zitten).
Zet beide oksels tijdelijk dicht met een steekmarkeerder.
Toer 21-25-25: 3 keerlossen, haak de steken zoals ze zich logisch
voordoen, maar de V-steek bij de oksels haak je niet meer. Bij de
oksels haak je deze meteen dicht. Sluit de toer ook weer met een
halve vaste.
Toer 22-26-26 t/m 43-47-47: telkens 3 keerlossen, gewoon weer
verder haken met dezelfde steken, telkens weer 1 losse en een
stokje om de losse uit de vorige toer.
Toer 44-48-48: 3 keerlossen, 1 stokje om de losse, 1 reliëfstokje op
het stokje via voorzijde, herhaal dit tot het einde van de toer en sluit
met een halve vaste.
Toer 45+46-49+50-49+50: 3 keerlossen, nog 2 toeren boordsteek
(1 reliëfstokje via voorzijde, 1 reliëfstokje via achterzijde), sluit
beide toeren met een halve vaste.

Nu ga je de mouwen haken.
Bevestig een nieuwe bol/draad op de oksel.
Toer 47-51-51 t/m 56-60-60: telkens 3 keerlossen, haak weer zoals de
steken zich voordoen, ook even goed opletten dat je toer 47-51-51 in de
juiste richting start. Omdat je na elke toer keert, zie je het verschil in het
eindresultaat wel als je dat 1x verkeerd doet. Haak in elke toer die ene
V-steek weer zoals deze logisch doorgaat op de bovenzijde van de
mouw, daarmee meerder je eigenlijk (2 steken per toer per mouw).
Maar omdat de mouw al wijd genoeg is, minder je aan de onderzijde
(waar je begint en sluit aan weerzijde 2 steken elke toer) deze 2 steken
weer. Het aantal steken blijft dus gelijk.
Vanaf deze toer ga je de kleurtjes toevoegen, ik zet de kleur die ik
gebruikt heb tussen haakjes in de toer-omschrijving.
Toer 57-61-61: (roze) 5 keerlossen en 2 dubbele stokjes op het begin,
vakje overslaan, 3 dubbele stokjes, vakje overslaan, 3 dubbele stokjes,
vakje overslaan, haak de toer verder op deze manier. Sluit de toer in de
5e losse met een halve vaste.
Toer 58-62-62: (roze) 5 keerlossen, haak verder met telkens 3 dubbele
stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer. Haak aan het einde op het
begin bij de 5 keerlossen nog 2 dubbele stokjes en sluit de toer in de 5e
losse met een halve vaste.

MbyMoon trui Indy - Copyright © 2021 - Eigendom en ontwerp MbyMoon



Toer 59-63-63: (donkerroze) 5 keerlossen en 2 dubbele stokjes op het begin, haak verder met
telkens 3 dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer. Sluit de toer in de 5e losse met een
halve vaste.
Toer 60-64-64: (donkerroze) 5 keerlossen, haak verder met
telkens 3 dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer.
Haak aan het einde op het begin bij de 5 keerlossen nog 2
dubbele stokjes en sluit de toer in de 5e losse met een halve
vaste.
Toer 61-65-65: (wit) In deze toer ga je meerderen. 5 keerlossen
en 2 dubbele stokjes op het begin, haak verder met afwisselend
4 dubbele stokjes en 3 dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de
vorige toer. Als je aan het einde van de toer niet geheel logisch
uitkomt met 3 of 4 dubbele stokjes, kies dan voor 3 dubbele
stokjes. Sluit de toer in de 5e losse met een halve vaste.
Toer 62-66-66: (wit) 5 keerlossen, haak verder met telkens 4
dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer. Haak aan het
einde op het begin bij de 5 keerlossen nog 3 dubbele stokjes en
sluit de toer in de 5e losse met een halve vaste.
Toer 63-67-67: (groen) 5 keerlossen en 3 dubbele stokjes op het
begin, haak verder met 4 dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de
vorige toer. Sluit de toer in de 5e losse met een halve vaste.
Toer 64-68-68: (groen) 5 keerlossen, haak verder met telkens 4
dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer. Haak aan het einde op het begin bij de 5
keerlossen nog 3 dubbele stokjes en sluit de toer in de 5e losse met een halve vaste.
Toer 65-69-69: (blauw) 5 keerlossen en 3 dubbele stokjes op het begin, haak verder met 4
dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer. Sluit de toer in de
5e losse met een halve vaste.
Toer 66-70-70: (blauw) 5 keerlossen, haak verder met telkens 4
dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer. Haak aan het einde
op het begin bij de 5 keerlossen nog 3 dubbele stokjes en sluit de
toer in de 5e losse met een halve vaste.
Toer 67-71-71: (grijs) 5 keerlossen en 3 dubbele stokjes op het begin,
haak verder met 4 dubbele stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer.
Sluit de toer in de 5e losse met een halve vaste.

Als afwerking haak je met halve vasten in de achterste lus nog 5
toeren langs de hals een boord en laat je alle kleuren terugkomen in
de volgorde van de mouw. Hierbij keer je niet. En als je probeert
meteen alle draadjes mee vast te haken, hoef je achteraf bijna niets
meer weg te werken.
Bij mij is de volgorde dus roze-donkerroze-wit-groen-blauw. Met deze
boord zul je ook merken dat de hals een stuk minder wijd wordt.

Werk alle draadjes nog weg en je kunt dit heerlijke Indy truitje gaan dragen!
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Matentabel MbyMoon

Maten XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Damesmaat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Omvang
borst (cm)

82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

Omvang
taille (cm)

66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142

Omvang
heup (cm)

90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
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Naam tester: Marjan
Maat: S/M
Merk garen: Zeeman Royal +
verschillende gekeurde restjes garen
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 241m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: 3,5 bol +
restjes voor de kleurtjes in de mouwen
Haaknaald: 4,5
Tips: Ik heb met iets dunner garen
gehaakt dan het origineel,  dat maakt
de trui van mij iets minder wijd, maar
dat was ook de bedoeling. De lengte
van de trui en mouwen kun je makkelijk
naar eigen wens aanpassen. Heerlijk
patroon om te haken, er komt er vast
nog wel 1

Naam tester: Inge
Maat: L/XL
Merk garen: Sparkly Cake van de
Action
Materiaal: 82%acryl/18% polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5/5
Meters en gewicht per bol:
375m/150gr
Hoeveel bollen gebruikt: 3,5
Haaknaald: 5
Tips: Goed de steekmarkeerders in
de V-steken zetten bij het
meerderen.  Verder een fijn patroon
en snel klaar
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Naam tester: Wendy
Maat: L/XL
Merk garen: Sparkly Cake van de Action
Materiaal: 82%acryl/18% polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5/5
Meters en gewicht per bol: 375m/150gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen:  1,5 bol blauw, 1,5 bol
grijs van 150gr
Haaknaald: 5
Tips: Het patroon haakte heerlijk weg. Voor de rest heb ik
niet echt tips.

Naam tester: Nadine
Maat: L/Xl
Materiaal: 82%acryl/18% polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5/5
Meters en gewicht per bol: 375m/150gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen:  3
bollen van 150gr
Haaknaald: 5
Tips: De boord aan de onderzijde heb ik
hetzelfde gehaakt als de boord bij de
hals. Super euk patroon en ik hou van
zo’n mouwen. Mijn trui valt iets kleiner,
omdat ik vaster haak dan Moon, ik ben er
superblij mee.
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Naam tester: Marion
Maat: L/XL
Materiaal: 82%acryl/18% polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5/5
Meters en gewicht per bol: 375m/150gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 3 bollen
blauw, andere kleuren klein beetje
Haaknaald: 5
Tips: ik heb 1 kleur (dus ook 2 toeren) minder
gebruikt voor de mouwen. Anders werden de
mouwen te lang

Naam tester: Marion
Maat: 98/104
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 1 bol van blauw
en restjes kleuren
Haaknaald: 5
Tips: Zie de omschrijving hieronder:

Werkbeschrijving kindermaat 98/104:
Met haaknaald 5 haak je dubbeldraads 80 lossen, door dit dubbeldraads te haken, maak je de rand
extra stevig. Sluit de ketting met een halve vaste in de 1e losse (let op, laat deze ketting niet
draaien)
Vanaf hier haak je verder met 1 draad, knip de andere af.
Toer 1: 1 keerlosse, de rest van de toer haak je vasten, sluit de toer met een halve vaste.
Toer 2: 2 keerlossen, de rest van de toer haak je halve stokjes in de voorste lus en sluit met een
halve vaste.
Toer 3 t/m 6: hetzelfde als de grote maten, maar dan natuurlijk met minder steken voor deze
kindermaat van de trui.
Toer 7 t/m 13: telkens 3 keerlossen en haken zoals de steken zich voordoen, meerderen aan
weerszijde op 3 plekken door daar de V-steken te blijven haken. Sluit elke toer met een halve vaste.
Nu gaan we de oksels sluiten en vanaf hier haak je eerst het voor- en achterpand af.
Leg de trui plat neer, we meerderen verder niet meer bij de panden, dus de steekmarkeerders bij de
oksels kun je verwijderen (de 3e midden op je mouwen laat je nog zitten).
Zet beide oksels tijdelijk dicht met een steekmarkeerder.
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Toer 14: 3 keerlossen, haak de steken zoals ze zich logisch voordoen, maar de V-steek bij de oksels
haak je niet meer. Bij de oksels haak je deze meteen dicht. Sluit de toer ook weer met een halve
vaste.
Toer 15 t/m 30: hetzelfde als de grote maten, maar dan natuurlijk met minder steken voor deze
kindermaat van de trui.
Toer 31: 3 keerlossen, de rest van de toer haak je stokjes, sluit de toer met een halve vaste.
Toer 32: 3 keerlossen, de rest van de toer in boordsteek (1 reliëfstokje via voorzijde, 1 reliëfstokje
via achterzijde), sluit weer met een halve vaste.

Nu ga je de mouwen haken.
Bevestig een nieuwe bol/draad op de oksel.
Toer 33 t/m 36: telkens 3 keerlossen, haak weer zoals de steken zich voordoen, ook even goed
opletten dat je toer 33 in de juiste richting start. Omdat je na elke toer keert, zie je het verschil in het
eindresultaat wel als je dat 1x verkeerd doet. Haak in elke toer die ene V-steek weer zoals deze
logisch doorgaat op de bovenzijde van de mouw, daarmee meerder je eigenlijk (2 steken per toer
per mouw). Maar omdat de mouw al wijd genoeg is, minder je aan de onderzijde (waar je begint en
sluit aan weerzijde 2 steken elke toer) deze 2 steken weer. Het aantal steken blijft dus gelijk.
Vanaf deze toer ga je de kleurtjes toevoegen, ik zet de kleur die ik gebruikt heb tussen haakjes in de
toer-omschrijving.
Toer 37: (mint) 3 keerlossen en 2 stokjes op het begin, vakje overslaan, 3 stokjes, vakje overslaan, 3
stokjes, vakje overslaan, haak de toer verder op deze manier. Sluit de toer in de 3e losse met een
halve vaste.
Toer 38: (mint) 3 keerlossen, haak verder met telkens 3 stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer.
Haak aan het einde op het begin bij de 3 keerlossen nog 2 stokjes en sluit de toer in de 3e losse met
een halve vaste.
Toer 39: (wit) 3 keerlossen en 2 stokjes op het begin, haak verder met telkens 3 stokjes tussen 2
setjes uit de vorige toer. Sluit de toer in de 3e losse met een halve vaste.
Toer 40: (wit) 3 keerlossen, haak verder met telkens 3 stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer.
Haak aan het einde op het begin bij de 3 keerlossen nog 2 stokjes en sluit de toer in de 3e losse met
een halve vaste.
Toer 41: (roze) In deze toer ga je meerderen. 3 keerlossen en 3 stokjes op het begin, haak verder
met 4 stokjes 2 setjes uit de vorige toer. Sluit de toer in de 3e losse met een halve vaste.
Toer 42: (roze) 3 keerlossen, haak verder met telkens 4 stokjes tussen 2 setjes uit de vorige toer.
Haak aan het einde op het begin bij de 3 keerlossen nog 3 stokjes en sluit de toer in de 3e losse met
een halve vaste.
Toer 43: (donkerroze) 3 keerlossen en 3 stokjes op het begin, haak verder met 4 stokjes tussen 2
setjes uit de vorige toer. Sluit de toer in de 3e losse met een halve vaste.
Toer 44: (donkerroze) 3 keerlossen, haak verder met telkens 4 stokjes tussen 2 setjes uit de vorige
toer. Haak aan het einde op het begin bij de 3 keerlossen nog 3 stokjes en sluit de toer in de 3e
losse met een halve vaste.
Toer 45: (blauw) 1 keerlosse, de rest van de toer vasten, sluit de toer met een halve vaste.
Als afwerking haak je de hals nog zoals de grote maten.
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