
Strandjurkje Tossy MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
Lichtgeel 100% katoenen garen voor haaknaald 2,5/3,5,
alles is dubbeldraads gehaakt.
610 gram garen had ik voor dit strandjurkje in maat
L(44/46) nodig,
Haaknaald 5+6
1 steekmarkeerder
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 3 staat mijn
MbyMoon-vriendelijke-cm-matentabel, dan kun je voor
jezelf nagaan welke maat het beste bij je past. En vanaf
pagina 4 vind je de notities en tips van mijn testhaaksters
Linda, Danny, Marouscha, Marjan, Manon, Nadine, Inge,
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
Halve reliëfstokjes
Dubbele stokjes
Grote platte kruissteek, zie filmpje via deze link:
https://youtu.be/KeuxqcgKblk

Filmpje met uitleg hoe je een mooi koord haakt:
https://youtu.be/6UxXUVFTp94

Je haakt dit jurkje met haaknaald 5 (bovenzijde) en 6 (onderzijde) om een
los en soepel effect te krijgen, dat is vooral met naald 6 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.

Werkwijze:
Het gehele jurkje is dubbeldraads gehaakt. Je haakt met haaknaald 5
eerst de 2 panden van de bovenzijde en sluit je de oksels. Vervolgens
sluit je de achterzijde, om daarna een hoge tailleband rondom te haken
en met haaknaald 6 meteen de onderkant er aan vast te haken. Als je
mijn patroon volgt, hoef je achteraf helemaal niets meer in elkaar de
haken/naaien. Je kunt heel makkelijk een korter of juist langer jurkje haken.
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Je sluit op het onderste deel elke toer, je keert na vrijwel elke toer. Als je moet keren, vermeld ik altijd
keerlossen.
Lees het patroon eerst goed door, zodat je niets mist aan tips.

Stekenverhouding bovenste deel (met haaknaald 5) 12 steken en 6 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Stekenverhouding onderste deel (met haaknaald 6) 11 steken en 4 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Haak deze steek heel los 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 jurkje.

Eerst haak je het ene pand:
Met haaknaald 5 haak je 93-93-99-99-105-105 lossen.
Toer 1: je haakt 2 extra lossen, vanaf de 4e losse haak je de rest van de
toer halve stokjes.
Toer 2: 2 keerlossen, als je goed kijkt, zie je van de vorige toer per steek
3 lussen. De rest van de toer haak je weer halve stokjes, maar alleen in
de voorste lus.
Toer 3: Begin elke toer met de grote platte kruissteken met 3 keerlossen,
1 steek overslaan en 1 stokje. Dan daarna 4 lossen en een stokje op de
plek waar de 3 keerlossen en dat stokje samenkomen. Zo ontstaat aan
het begin van de toer ook een kruissteek. Deze toer daarna verder haken
zoals het filmpje laat zien.
Toer 4: 2 keerlossen, de rest van de toer haak je weer halve stokjes.
Toer 5 t/m 12-14-16-18-20-22: herhaal toer 3 en 4 telkens.
Toer 13-15-17-19-21-23: 1 keerlosse, de rest van de toer halve vasten in
de achterste lus, behalve de laatste 5-5-5-5-8-8 steken. Vouw de lap
dubbel en haak de laatste 5 steken samen met de 1e 5 steken, dit vormt
meteen het armsgat, doe dit dus zo mooi mogelijk. Hecht de draad af.
Herhaal dit alles voor een 2e pand, maar hecht de draad nog niet af.
Vouw beide lappen dubbel en leg ze tegen elkaar. Haak aan 1 zijde (dat wordt de achterzijde)
22-22-25-25-28-28 steken van de panden op een mooie manier aan elkaar en hecht de draad af. Zet
met een steekmarkeerder de punten van de voorpanden even aan elkaar vast.

Voor- en achterpand:
Vanuit de oksel (waar je de draad nog niet afgehecht hebt) pak je de
draad weer op, nog steeds met haaknaald 5.
Met de goede zijde naar je toe, ga je nu langs de onderzijde van de
panden (dus de zijkant van de grote platte kruissteken) verder haken en
vorm je voor- en achterpand tegelijk. Aan de voorzijde in het midden,
haak je daarmee ook de 2 losse delen direct aan elkaar vast.
Toer 1: 2 lossen, verder met halve stokjes of halve reliëfstokjes via
voorzijde, de halve stokjes haak je in de boogjes van de kruissteken, de
halve reliëfstokjes haak je om de zijkant van de toeren van de panden.
Zorg dat dit logisch en regelmatig verloopt, niet teveel, maar zeker niet te
weinig steken maken. Maar mocht je juist een wijdervallende rokdeel
willen, haak dan hier iets meer steken. Sluit de toer met een halve vaste.
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Toer 2: 2 keerlossen, verder met halve stokjes in de voorste lus, sluit met een halve vaste.
Toer 3: 2 keerlossen. verder met halve stokjes in de achterste lus, sluit
met een halve vaste.
Toer 4+5+6: herhaal toer 2+3 en weer toer 2. Deze 6 toeren vormen de
band in het midden waar je later een koord door kunt rijgen.
Je haakt vanaf nu verder met haaknaald 6.
Toer 7: 4 keerlossen en 2 dubbele stokjes in dezelfde steek, sla 2
steken over en haak een setje van 3 dubbele stokjes in dezelfde steek,
herhaal dit tot het einde van de toer en sluit met een halve vaste.
Toer 8: 3 keerlossen, de rest van de toer stokjes in de voorste lus.
Toer 9 t/m 26: herhaal toer 7+8, sluit elke toer met een halve vaste.
Toer 27: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes in de achterste lus.
Toer 28: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes in de voorste lus.
Toer 29: 1 losse, rest van de toer vasten in de voorste lus, dat werkt de
onderzijde mooi af.

–-> Mocht je een korter jurkje willen, haak dan minder toeren, stop dan
bijvoorbeeld bij toer 22 of 24 en haak dan de omschrijving vanaf toer 27
verder om het mooi af te werken aan de onderzijde.
–-> Mocht je juist een nog langer jurkje willen, blijf dan na toer 26 de
toeren 7+8 herhalen tot je de lengte hebt die je wilt en haak daarna de
omschrijving vanaf toer 27 nog om het mooi af te werken.

Haak dan nog 2 koorden. Eentje van ongeveer 40 cm om aan de voorzijde in de V-hals te rijgen en
eentje van 2,5 tot 3 meter om in de taille te rijgen, daarmee kunt je het jurkje mooi aansnoeren. Extra
leuk en zomers is het om een tassel en/of een leuke kraal aan het koord te maken.

Werk alle eventuele draadjes nog weg en je kunt dit heerlijke zomerse jurkje deze zomer nog gaan
dragen!

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: Linda
Links (verloopgaren)
Maat: S dubbeldraads
Merk garen: Alison&Mae mixed fine van Action
Materiaal: 50%acryl/50%polyester
Bestemd voor haaknaald: 1,75/2,25
Meters en gewicht per bol: 415m/125g
Hoeveel bollen gebruikt: 4 bollen
Haaknaald: 5
Rechts (grijs)
Maat: S enkeldraads
Merk garen: Villa Volance
Materiaal: 75%katoen/25%acryl
Bestemd voor haaknaald: 3/3,5
Meters en gewicht per bol:130m/50g
Hoeveel bollen gebruikt: 8 bollen
Haaknaald: 5
Ik heb bij allebei een paar toeren meer gehaakt om iets meer
lengte te verkrijgen.

Naam tester: Linda
Maat: S enkeldraads
Merk garen: Somerset
Materiaal: 50%acryl/50%polyamide
Bestemd voor haaknaald: 3,5/4
Meters en gewicht per bol: 165m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 6 bollen
Gebruikte haaknaald: 5

MbyMoon strandjurkje Tossy - Copyright © 2022 - Eigendom en ontwerp MbyMoon



Naam tester: Danny
Maat: S enkeldraads
Merk garen: Drops Paris
Materiaal: 100%katoen
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 75m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: ongeveer 8 bollen
Gebruikte haaknaald: 5
Tips: altijd een proeflapje haken. Losjes haken en passen
tegen het einde voor de gewenste lengte. Ik heb achteraf de
armsgaten íets verder dicht gemaakt.

Naam tester: Marouscha
Maat: S enkeldraads
Merk garen: Drops ❤ you
Materiaal: 100%katoen
Bestemd voor haaknaald: 3
Meters en gewicht per bol: 125m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 16 en een beetje
Gebruikte haaknaald: 5+6
Tips: haak losjes en eerst een proeflapje maken, ik heb hem
helemaal volgens patroon gehaakt en gepast voor ik de
laatste rijen ging haken.

Naam tester: Marjan
Maat: M enkeldraads
Merk garen: Eco Cotton van Lammy Yarns
Materiaal: 90%katoen/10%polyester
Bestemd voor haaknaald: 4,5/5
Meters en gewicht per bol: 160m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: 6 bollen
Gebruikte haaknaald: 5+6
Tips: Wil je een strakke rok, neem dan minder steken op voor
de onderkant. Voor een wijde rok neem je uiteraard meer
steken. Mijn rok zit er tussenin, niet wijd, maar zeker niet
strak. Ik heb de armsgaten (achteraf) iets dichter gemaakt,
dat voelde voor mij prettiger.
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Naam tester: Manon
Maat: L enkeldraads
Merk garen: Saskia Recycle van Wibra
Materiaal: 62%acryl/6%katoen/5%
viscose/3%polyamide/24%polyester
Bestemd voor haaknaald: 4/4,5
Meters en gewicht per bol: 700m/300gr
Hoeveel bollen gebruikt: 1 bol en nog 100 gram van de 2e
bol.
Gebruikte haaknaald: 5
Tips: lekker losjes haken.

Naam tester: Inge
Maat: L enkeldraads
Merk garen: Amy van Zeeman
Materiaal: 100%katoen
Bestemd voor haaknaald: 3/3,5
Meters en gewicht per bol: 146m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: bijna 8 bollen
Haaknaald: 5
Tips: losjes haken en ik heb bij de afwerking van de rok 2
toeren stokjes gedaan, omdat ik dat stoerder vind.

Naam tester: Nadine
Maat: L enkeldraads
Merk garen: Schulgarn
Materiaal: 100%katoen
Bestemd voor haaknaald: 3/4
Meters en gewicht per bol: 115m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 11 bollen en een beetje van de 12e
bol
Haaknaald: 5+6
Tips: leuk patroon en zit super.
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Naam tester: Vera
Maat: L enkeldraads
Merk garen: Amazing Cake van Action
Materiaal: 100%katoen
Bestemd voor haaknaald: 3,5/4
Meters en gewicht per bol: 630m/150gr
Hoeveel bollen gebruikt: 1,5 bol
Haaknaald: 4
Tips: Ik wilde haar als een tuniek hebben, omdat ik dat ook
wel leuk vond. Dus minder toeren aan het rokdeel gehaakt.

Naam tester: Vera
Maat: XXL enkeldraads
Merk garen: DMC Denim
Materiaal: 100%katoen
Bestemd voor haaknaald: 4/5
Meters en gewicht per bol: 75m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 18 bollen
Haaknaald: 5+6
Tips: ik heb haar helemaal volgens patroon gehaakt en
proeflapje haken is echt goed om eerst te doen
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Naam tester: Miranda
Maat: XXXL dubbeldraads
Merk garen: Washed Denim van Kruidvat
Materiaal: Katoen/acryl
Bestemd voor haaknaald: 3
Meters en gewicht per bol: 130m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 24 bollen
Haaknaald: 5
Tips: Ik ben wel met 5 blijven haken. Met 6 werd het veel te
groot en te pompeus.

Koordje 40cm voor in bovenlijf
Koordje 175cm voor in band
Beiden in blauw/grijs gehaakt

Ik had te weinig bollen van 1 kleur, dus ben kleuren aan het mixen geweest:
Eerste 2 toeren blauw/grijs
Dan van alles 2 toeren kunnen doen:
Roze/crème
Groen/oranje
Geel/grijs
Groen/blauw
Roze/grijs
Geel/Groen
Oranje/grijs
Geel/crème
Groen/grijs
Geel/oranje. Hiermee ook de zijkanten gesloten.
Rok gedeelte band t/m toer 6
Rok in de volgorde van het lijf de kleurcombinaties aangehouden. De laatste 3 toeren afgesloten met
geel/oranje.
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