
Jody truitje MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
Haaknaald 5+4
Dit patroon is voor maat 34/36(S) - 38/40(M) - 42/44(L) - 46/48(XL) -
50/52 (XXL) uitgeschreven.
Mijn roze/paars/grijze versie is in maat 50/52 gehaakt met 6 bollen
Medium Cotton van de Action, per bol 100 gram/ 150 meter voor
haaknaald 4/5. Ik heb 1 grijze, 2 paarse en 3 roze gebruikt en van
elke kleur wel wat overgehouden.
Mijn grijs/blauw/groene versie is maat 46/48 en daarvoor heb ik net
iets meer dan 3 bollen Printed Ombre Cakes van de Action gebruikt,
per cake 150 gram/ 315 meter voor haaknaald 4,5/5,5.

Op pagina 3 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf nagaan
welke maat het beste bij je past. Mijn omschreven maten wijken deze
keer wel iets af van de maten in mijn tabel.
En op pagina ... t/m … vind je de foto’s, notities en tips van mijn testhaaksters --------
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
Reliëfstokjes
Grote platte kruissteek zie filmpje:
https://youtu.be/KeuxqcgKblk

De rest van het truitje haak je rond, je keert niet, anders krijg je dit effect niet.
De hoogte is 3 lossen of een stokje en je haakt altijd in de achterste lussen.
Ik noem het nu nog even de Jody-steek.
Steek haaknaald in de achterste lus, haal draad op, in de volgende steek weer in de achterste lus, haal je
nogmaals de draad op. Sla om, haal draad door 2 lussen, sla nogmaals om en haal weer door de laatste 2 lussen
(volgens mij zoiets als verlengde vasten samen haken?) en nog 1 losse. En dat herhaal je elke 2 steken.
(deze omschrijving ga ik waarschijnlijk nog wel wat aanpassen, voordat het patroon online komt)

Werkwijze:
Je haakt dit truitje aan 1 stuk geheel rond van boven naar beneden. Alleen bij het bovenste deel met de grote
kruissteek keer je bij een paar toeren, maar dat staat duidelijk in het patroon vermeld. Elke toer sluit je met een
halve vaste, vervolgens een paar (keer)lossen en dan haak je weer de volgende toer. Als je de juiste lengte en
wijdte hebt verkregen met het meerderen, sluit je de oksels en daar haak je vervolgens de panden voor/achter
helemaal naar beneden zonder nog te meerderen. Je haakt nog een lang koord dat je door de korte boord
onderaan rijgt en daarmee kun je het bloezende effect verkrijgen.

Stekenverhouding met de Jody-steek (met haaknaald 5) 14 steken en 6 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje! En kijk goed naar de foto’s die in het patroon opgenomen zijn voor extra duidelijkheid.
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Achter/voorpand:
Met haaknaald 4 haak je 93 - 102 - 111 - 120 - 129 lossen + 2
keerlossen..
Toer 1: Vanaf de 4e losse haak je rest van de toer halve
stokjes, je hebt  93 - 102 - 111 - 120 - 129 steken als begin.
Toer 2: 2 keerlossen, de rest van de toer haak je halve stokjes
in de voorste lus.
Toer 3: Pak nu haaknaald 5. Keer je werk, je gaat de grote
kruissteken haken (zie filmpje) maar dan alleen in de
achterste lus. Begin 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 4: 2 lossen, dan in elke opening van de grote kruissteek
2 halve stokjes. Je haakt om de steken. Zo meerder je in
totaal 31 - 34 - 37 - 40 - 43 steken.
Toer 5: 2 keerlossen, de rest van de toer haak je halve stokjes
in de voorste lus.

Vanaf toer 6 ga je op 4 plaatsen meerderen om zo het voor- en achterpand en de mouwen te vormen.
Splits je pass in 4 delen (mouw-voorpand-mouw-achterpand) en zet op elk punt een steekmarkeerder en
verplaats deze telkens als je een toer gehaakt hebt, mocht je dat prettig vinden.

Voor 34/36(S) verdeel je 124 steken zo: 28-36-28-32 steken
Voor 38/40(M) verdeel je 136 steken zo: 30-40-30-36 steken
Voor 42/44(L) verdeel je 148 steken zo: 34-42-34-38 steken
Voor 46/48(XL) verdeel je 160 steken zo: 36-46-36-42 steken
Voor 50/52(XXL) verdeel je 172 steken zo: 40-48-40-44 steken
Het voorpand zal dus altijd iets breder/ruimer zijn dan het rugpand, voor ons vrouwen wel zo prettig, toch?

Toer 6: 3 keerlossen +2 extra lossen om te meerderen, dan ga je mijn Jody-steek haken.
Dit doe je in de achterste lus, vanaf hier keer je niet meer, anders verkrijg je het mooie effect van deze steek niet.
Ter hoogte van de steekmarkeerders haak je 2 lossen extra tussen de Jody-steek die telkens over 2 steken gaat.
Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van het begin van de toer.
Toer 7: 5 lossen, 1 stokje en 1 losse meteen in/op het boogje van de meerdering aan het begin van de vorige
toer. Haak verder met de Jody-steek tot de volgende steekmarkeerder. Bij elke steekmarkeerder haak je 1
stokje-2 lossen-1 stokje-1 losse in het boogje van de 2 lossen van de vorige toer. Ga verder met de Jody-steek.
Haak zo de toer af en sluit weer met een halve vaste in de 3e losse van het begin van de toer.
Toer 8: 5 lossen en 1 stokje meteen weer in het boogje van de meerdering van de vorige toer. Dan ga je verder
met de Jody-steek in de achterste lus van het stokje (uit de vorige toer) en de losse die je daarna gehaakt hebt.
Doe dit bij elke steekmarkeerder..
Toer 9 t/m 11 - 11 - 13 - 15 - 17: idem hetzelfde haken zoals toer 8.

Bij toer 11 (voor maat 34/36 en 38/40) toer 13 (voor maat 42/44) toer 15 (voor maat 46/48) en toer 17 (voor maat
50/52) sluit je bij de oksels en meerder je niet meer.
Zet een steekmarkeerder elke oksel.
Toer 12-12-14-16-18 t/m 34-36-36-38-38: je blijft rondhaken, je keert nog steeds niet. Je begint elke toer onder 1
oksel met 3 lossen, haakt verder met de Jody-steek en bij de andere oksel haak je bij de steekmarkeerder telkens
1 stokje en 1 losse. Hierdoor zul je straks links en rechts een vergelijkbaar mooier resultaat (als een soort naad)
verkrijgen. Elke toer sluit je weer met een halve vaste in de 3e losse van het begin van de toer.
Toer 35-37-37-39-39+36-38-38-40-40: dan haak je met haaknaald 4 nog 2 toeren boordsteek met reliëfstokjes via
voor/achter en sluit je telkens ook weer met een halve vaste.
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Haak dan een lang koord, dit koord mag zeker wel 2 meter lang zijn. Dit koord rijg je in de laate toer van de
boordsteek en daarmee kun je het aan de onderzijde mooi laten bloezen. Het wordt nog extra mooi als je er een
paar grote kralen aan bevestigt.

Werk eventueel nog alle draadjes weg en je kunt dit heerlijk zomerse truitje al gaan dragen!
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Matentabel MbyMoon

Maten X
S

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Damesma
at

34 3
6

3
8

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Omvang
borst (cm)

82 8
6

9
0

95 10
0

10
5

11
0

11
5

120 125 13
0

13
5

140 145 150

Omvang
taille (cm)

66 7
0

7
4

79 84 89 94 10
0

106 112 11
8

12
4

130 136 142

Omvang
heup (cm)

90 9
4

9
8

10
3

10
8

11
3

11
8

12
3

128 133 13
8

14
3

148 153 158
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