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DAMESTRUI 

Nr 188 - T20 - 227 

ONMISBAAR PROEFLAPJE
10 cm fantasiest. nr 1 en nr 2, haaknld. nr 3 = 28 st. en 14 rijen. 
Afkortingen (zie bijlage) 

KWALrTErT KLEUR 

P. DÉTEITTE BLANC 

34/36 

8 

38à 44 

9 

Samenstelling van het model: 93% acryl - 7% elasthan 

BENODIGDHEDEN 
Haaknaald nr 3 

GEBRUIKTE STEKEN(zie lexicon) 
Losse of kettingsteek 
Halve vaste - Vaste 
Half stokje 
Stokje 
2 samen af geh. stk. - 5 samen af geh. stk. 
Dubbel stokje - Driedubbel stokje 
Picots: •3 v" 31., 1 hv op de 1e 1:, herh. steeds van •tot•. 

WERKWIJZE 

RUGPAND 

4€ 52 

11 

Maak een basisketting van 126 st. - 144 st. - 162 si met de haaknld. nr 3 
en haak fantasiest. nr 1 en nr 2 (zie telpatronen) als volgt: 
de 20 rijen van steek nr 1, de 12 rijen van steek nr 2 en maak hierbij t m,nd. 
- 1 meerd. - 1 mmd het begin vd 1 e rij en plaats in de 6e rij het 1 e groepje 
van 5 samen afgeh. stk. boven de 7e - Se - Se 1. vd 5e rij, 18 rijen steek nr 1 
waarbij u begint met de 3e rij en maak bij het begin ervan 1 meerd. - 1 mind. 
- 1 meerd , de 12 rijen van steek nr 2 en maak hierbij 1 mind. - 1 meerd. - 1 
m,nd bij het begin vd 1 e rij en plaats in de 6e rij het 1 e groepje van 5 samen 
afgeh. stk. boven de 7e - Se - Se 1. vd 5e rij, de eerste 4 rijen van steek nr 1 
en maak hierbij 1 meerd. in de le rij en eindig met stk. 

Ondertussen op 37 cm (51 rijen) tot. h., voor de armsgaten aan weersz. 
1 x 16 st. afhechten. 
Er resten 93 st. - 113 st. - 12<1 ,1 Wanneer de fantasiest. klaar is, hebt u 93 
stk. - 114 stk. - 129 stl 

Op 56 cm - 58 cm - 60 ·"' tot. h., voor de schouders elk rij aan weersz. 
afhechten: (haak hierbij hv, v. en h. sik. op deze st.) 
1 x 5 st. en 3 x 6 st 
3 x 8 SI. en 1 x 9 st. 
4 X 10 Sf 

Tegelijkertijd, voor de hals de midd. 19 st. - 20 st. - 21 si afh., ied. deel 
apart verder haken en iedere rij aan halszijde 2 x 7 st. afh. (haak hierbij hv, 
v. en h. stk. op deze st.) 

VOORPAND 
Net hetzelfde als het rugpand. 

Op 48 cm - 50 cm - 52 c, tot. h., voor de hals de midd. 31 si. - 32 st. • 33 
st afh., ied. deel apart verder haken en aan halszijde 1 mind. maken (= 2 
samen afgeh. stk.), daarna elke rij 2 x 1 mind. en ied. 2e rij: 5 x 1 st. 

Op 56 cm• 58 cm• 61 Cri' lot. h., voor de schouder elke rij aan arsmga1zijde 
afh.: (haak hierbij hv, v. en h. stk. op deze st.) 
1 x 5 st. en 3 x 6 si. 
3 x 8 st. en 1 x 9 st. 
4 • 0 st 

Werk de andere zijde op dezelfde wijze af. 

MOUWEN 
Maak een basisketting van 88 st. - 100 st. - 112 st met de haaknld. nr 3 en 
haak fantasiest. nr 1 en nr 2 (zie telpatronen) als volgt: 
18 rijen steek nr 1 waarbij u begint met de 3e rij, de 12 rijen van steek nr 2 
en maak hierbij 1 meerd. in de 1 e rij, 18 rijen steek nr 1 waarbij u begint met 
de 3e rij en maak hierbij 1 mind., de 12 rijen van steek nr 2 en maak hierbij 
1 meerd. in de 1 e rij en 1 rij stk. 

Tegelijkertijd, aan weersz. meerd. (haak de steken geleidelijk aan verder 
op de meerd. zonder de meerd. of mind. bij het begin van elke steek te 
vergeten): ied. 6e rij: 8 x 1 st. 

Op 38 cm tot. h., hebt u 105 st. - 117 st. - 129 Merk de kantst. en haak 
rechtdoor verder. 

Hecht op 43 cm tot. h. het werk af. 

Haak een tweede zelfde mouw. 

AFWERKING 
Sluit de schouder-, zij- en mouwnaden (tot aan de merktekens). 
Naai de mouwen in de armsgaten, het gedeelte na de gekleurde draadjes 
aan de afgehechte st. vh lijfje. 
Haak met de haaknld. nr 3 twee rijen v. en 1 rij picots (zie gebruikte st.) in 
de halsopening. 

Patroon rug- en voorpand 

58 
60 
62 
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Patroon exclusief voor dit 
model uitgewerkt 

Patroon mouwen 

43 
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Afmetingen in cm 



Fantasiest. nr 1 

mouwen 
Herh. steeds de 18 st. 

Midden Fantaslest. nr 2 

o = losse of kettingsteek f = dubbel stokje 

X = vaste 

t = stokje j . "�"'" ""'� 
A = 2 samen afgehechte stokjes a = 5 samen afgehechte stokjes 




