Shirtje Sally MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Nova multi color recycle van de Wibra heb ik
gebruikt, dat is 67% katoen, 3% viscose, 30%
polyester, dit garen is bestemd voor haaknaald 4/4,5
en bollen van 100gr/211m.
380 gram garen had ik voor dit shirtje in maat XL
nodig, met 4 bollen heb je dan genoeg.
Haaknaald 5
4 steekmarkeerders
Dit patroon is voor maat S(36/38) - M(40/42) L(44/46) - XL(48/50) - XXL(52-54) - XXXL (56-58)
uitgeschreven.
Op pagina 4 staat mijn
MbyMoon-vriendelijke-cm-matentabel, dan kun je
voor jezelf nagaan welke maat het beste bij je past.
En vanaf pagina 5 vind je de notities en tips van mijn
testhaaksters Linda, Marouscha, Marion, Manon, Nadine, Anita, Glenda, Vera en Miranda om met
wat aanpassingen en veranderingen de juiste perfecte maat voor jezelf te haken.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Halve stokjes
Stokjes
Werkwijze:
Je haakt dit shirtje met haaknaald 5 om een los en soepel effect te
krijgen, dat is even wennen in het begin, omdat het te groot/los lijkt,
maar na een paar toeren zal het lekker soepel verlopen en haakt het
vanzelf heerlijk verder. Eerst haak je voor de hals een ketting van
lossen, die sluit je in een cirkel en dan ga je rond haken. Je sluit elke
toer, maar keert vrijwel niet. Als je toch moet keren, vermeld ik altijd
keerlossen. Bij toer 2 is het vooral even goed opletten om de
verdeling van de steken goed te doen, daarna wijst het zich vrijwel
vanzelf en ga je meerderen op 4 plaatsen. Vervolgens sluit je onder
de armen, om daarna meteen de voor- en achterzijde in 1 keer aan
onderkant er aan vast te haken. Als je mijn patroon volgt, hoef je
achteraf helemaal niets meer in elkaar de haken/naaien. Het
principe van deze steek met dit effect, is de alom bekende Granny's
haken, maar dan in het groot.
Lees het patroon eerst goed door, zodat je niets mist aan tips.
Stekenverhouding (met haaknaald 5) 15 steken en 6 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
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Haak deze steek heel los voor een soepel effect en 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 dit shirtje.
Begin bij de hals:
Alleen de beginlossen–ketting haak je dubbeldraads (dit zorgt voor een stevigere halslijn die niet
snel zal uitlubberen)
Met haaknaald 5 haak je 96-96-104-112-120-128 lossen, sluit deze met een halve vaste in de 1e
losse.
Je gaat vanaf nu enkeldraads verder haken:
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer haak je halve stokjes. Sluit de toer met een halve vaste.
Vervolgens zet je op de volgende steken per maat een steekmarkeerder:
S+M->
39-50-89-96
L->
39-54-93-104
XL->
43-58-101-112
XXL->
43-62-105-120
XXXL->
47-66-113-128
Toer 2: Als je goed kijkt, zie je van de vorige toer per steek 3 lussen.
De stokjes in deze toer, haak je allemaal in de achterste 2 lussen,
dan hou je aan de goede kant van je werk een ribbeltje over, dat
maakt de halslijn iets mooier. Je begint met 3 lossen, dit is in plaats
van het 1e stokje. Daarna 2 stokjes en 1 losse, dan 1 steek
overslaan en weer 3 stokjes. Herhaal dit (1 losse en 3 stokjes) tot
steek 39-39-43-43-47 waar de 1e steekmarkeerder zit, dan haak je
3 lossen, sla je geen steek over en haak je weer 3 stokjes en 1
losse, 1 steek overslaan en weer 3 stokjes. Herhaal dit (1 losse en 3
stokjes) tot steek 50-50-54-58-62-66 waar de 2e steekmarkeerder
zit, dan haak je 3 lossen, sla je geen steek over en haak je weer 3
stokjes en 1 losse, 1 steek overslaan en weer 3 stokjes. Herhaal dit
(1 losse en 3 stokjes) tot steek89-89-93-101-105-113 waar de 3e
steekmarkeerder zit, dan haak je 3 lossen, sla je geen steek over en
haak je weer 3 stokjes en 1 losse, 1 steek overslaan en weer 3 stokjes. Herhaal dit (1 losse en 3
stokjes) tot steek 96-96-104-112-120-128 waar de laatste steekmarkeerder zit, dan haak je 3 lossen
en sluit je de toer in de 3e keerlosse. Je ziet dat je 4 hoeken gevormd hebt, met aan 1 (smalle) zijde
1 setje van 3 stokjes meer, dat wordt de voorzijde van jouw shirtje. De hals aan de voorzijde is iets
wijder dan de achterkant.
Toer 3: 3 lossen en 2 stokjes terug in het boogje van 3 lossen uit de vorige toer (dat is even een
beetje puzzelen, maar het wordt vanzelf logischer) 1 losse en dan weer een setje van 3 stokjes om
die ene losse van de vorige toer, herhaal dit tot je weer bij het boogje met 3 lossen uit de vorige toer
bent. Daar haak je 3 stokjes-3 lossen-3 stokjes en dan haak je weer verder met 1 losse en 3 stokjes
om de losse uit de vorige toer. Haak op dezelfde manier (1 losse-3 stokjes) weer verder naar het
boogje met 3 lossen uit de vorige toer bent. Daar haak je 3 stokjes-3 lossen-3 stokjes en dan haak
je weer verder met 1 losse en 3 stokjes om de losse uit de vorige toer. Haak zo verder tot je bijna
rond bent, in het laatste boogje haak je nog 3 stokjes en 2 lossen, sluit weer met een halve vaste.
Toer 4 t/m 19-21-21-21-21-21: Herhaal toer 3 en je zult zien dat je vanzelf meerdert op een logische
manier.
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Vouw je lap dubbel, zet de oksels vast door in de boogjes van 3
lossen een steekmarkeerder te zetten.
Toer 20-22-22-22-22-22 t/m 28-30-30-30-30-30: Haak in dezelfde
richting door (let even op dat je je werk niet gekeerd hebt), begin
elke toer met 3 lossen en haak telkens 3 stokjes met 1 losse
ertussen, zoals de steken zich voordoen. Je meerdert niet meer en
haakt gewoon rond.
Toer 29+30-31+32: Haak in dezelfde richting door (let even op dat
je je werk niet gekeerd hebt), begin elke toer met 3 lossen en haak
telkens 3 stokjes zonder losse ertussen, zoals de steken zich
voordoen. Je mindert per toer een aantal steken en daardoor zal
de onderzijde ietsje strakker worden en beter aansluiten.
Toer 31-33-33-33-33-33: 2 keerlossen, de rest van de toer halve
stokjes in de voorste lus. Sluit weer met een halve vaste in de 1e
steek. Hecht de draad af.
Afwerking bij de mouwen voor alle maten:
Bevestig in de oksel een draad, naai of haak aan beide zijdes nog
8 tot 10 steken dicht.
Toer 1: 3 lossen en 2 stokjes op de okselsluiting en dan verder met
1 losse en 3 stokjes tot je helemaal rond bent geweest, sluit de
toer met een halve vaste.
Toer 2: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes in
de voorste lus, sluit de toer met een halve vaste in de 1e
steek. Je mindert niet bij de afwerking van de mouwen om
het vlinder-effect te behouden.
Herhaal dit bij de andere mouw.
Werk alle eventuele draadjes nog weg en je kunt dit
heerlijke Sally shirtje deze zomer nog gaan dragen!

Extra info!
Mijn testhaaksters hebben het patroon gevolgd zoals ik
het in basis bij hen heb aangeleverd. Maar de halslijn was bij de kleinste maat toch iets te krap
naar mijn zin, dus de testresultaten/foto's zijn iets anders dan wat het patroon nu aangeeft. Pas
tussendoor echt geregeld of het naar je zin wordt, lees de tips van mijn testhaaksters, zodat je al
hakend nog dingen kunt aanpassen.
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Matentabel MbyMoon
Maten

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Damesmaat

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

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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4XL

60

62

Naam tester: Linda
Maat: S
Merk garen: Action Shawly
Materiaal: 94% acryl/6% metaalvezel
Bestemd voor haaknaald: 3,5/4
Meters en gewicht per bol: 150gr/735m
Hoeveel bollen gebruikt: 1
Gebruikte haaknaald: naald 5

Naam tester: Marouscha
Maat: M
Merk garen: Action Amazing Cake
Materiaal: 100% katoen
Bestemd voor haaknaald: 3,5/4
Meters en gewicht per bol: 150gr/630m
Hoeveel bollen gebruikt: 1
Gebruikte haaknaald: opzet 6 rest 5
Tips: goed lezen op voorhand en proeflapje maken

Naam tester: Marion
Maat: L
Merk garen: Nova multi color
Materiaal: 67% katoen, 3% viscose, 30% polyester
Bestemd voor haaknaald: 4/4,5
Meters en gewicht per bol: 100gr/211m
Hoeveel bollen gebruikt: iets meer dan 3 bollen
Gebruikte haaknaald: 5,5
Tips: markeer je voorpand, zodat je niet verkeerd gaat
vanaf de oksels. (ik had de lap per ongeluk gedraaid,
waardoor de lange zijdes mijn mouwen geworden waren)
Ik heb bij de zijnaden 12 steken (dus 4 groepjes van 3)
dicht gemaakt. En de oksels bij toer 18 gesloten, dan bij
toer 29 en 30 zonder de lossen er tussen en toer 31 de
halve stokjes gehaakt.
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Naam tester: Manon
Maat: L
Merk garen: Scheepjes Wanderlust
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters en gewicht per bol: 100gr/232m
Hoeveelheid bollen: 3 en een beetje
Gebruikte haaknaald: 5
Tips: volgende shirtje maak ik ietsje langer. Verder top
patroon!

Naam tester: Nadine
Maat: L
Merk garen: Austermann
Materiaal: 100% katoen
Meters en gewicht per bol: 50gr/125m
Hoeveel bollen gebruikt: 8 bollen
Haaknaald: 5
Tips: Doordat ik vaster haak, heb ik meer toeren aan lijf
gemaakt. En ook 2 toeren extra aan de mouw.

Naam tester: Anita
Maat: XL
Merk garen: Rico fashion colourpop
Materiaal: 100% katoen
Bestemd voor haaknaald: 3,5
Meters en gewicht per bol: 50gr/110m
Hoeveel bollen gebruikt: 6,5
Gebruikte haaknaald: 5,5
Tips: Ik heb de mouw 5 setjes van 3 dichtgenaaid.
Verder het patroon gevolgd.
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Naam tester: Glenda
Maat: XL
Merk garen: Action Alison&Mae Specials Scarfie cake
Materiaal: 61% katoen, 34% acryl, 5% polyester
Bestemd voor haaknaald: 5/6
Meters en gewicht per bol: 150gr/440m
Hoeveel bollen gebruikt: 2 en een beetje
Gebruikte haaknaald: 5
Tips: Ik heb precies gedaan wat in de beschrijving staat
alleen de armsgaten heb ik dichter gemaakt. 20 steken.
Als ik hem nog een keer zou maken, dan zou ik hem
iets korter willen maken. Ongeveer 6 toeren minder
lang

Naam tester: Vera
Maat: XXL
Merk garen: Action Happy Colors
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4/4,5
Meters en gewicht per bol: 142gr/398m
Hoeveel bollen gebruikt: 2
Gebruikte haaknaald: 5
Tips: zeker het proeflapje haken en eventueel wat meer
toeren haken

Naam tester: Miranda
Maat: XXXL
Merk garen: Katia Bora Bora
Materiaal: 100% katoen
Bestemd voor haaknaald: 2,5/3
Meters en gewicht per bol: 50gr/115m
Hoeveel bollen gebruikt: 8,5
Gebruikte haaknaald: alles op 5
Tips: haak los! Hou geen spanning op de draad. Haak
niet te netjes. Ik heb het wel gedaan en daardoor is er
veel meer garen ingegaan en heeft het shirtje bij het
bovenstuk niet de losse flair.
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