
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/camille-gehaakte-doorkijktop

Beschrijving

Deze top met luchtig gaatjespatroon draag je op jouw manier: over een bikini, een topje,

een jumpsuit, ... Een echte zomertopper!

BREIEN & HAKEN

CAMILLE - GEHAAKTE DOORKIJKTOP

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: DIT HEB JE NODIG

MAAT

S- M-L

 

DIT HEB JE NODIG 

8 (9-10) bollen Florine, M00 beige - 2000003426133g

Haaknaald 3,5 mm van Prym - 2000001448724g

Wolnaald van Prym - 2000001933411

 

g

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN

GEBRUIKTE STEKEN

Rij 2 en 3 telkens herhalen

Rij 2 en 3 telkens herhalen

 

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 20 steken x 10 rijen met haaknaald 3,5 mm in fantasiepatroon

 

Lossen, vasten en stokjes  g

Fantasiepatroon: zie schema g

Meerderen en minderen: zie schemag

STAP 3: ZO MAAK JE HET

Rugpand
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Het rugpand wordt gehaakt in twee delen, het ene loopt van de mouw tot in het midden, en vervolgens van het midden tot de andere mouw (spiegelbeeld van het 1ste deel).

Begin met de mouw en haak 40 lossen en 1 losse om te keren, haak 4 rijen vasten.

Haak verder in fantasiepatroon en meerder aan weerskanten elke 2de rij. 

Volg hierbij het schema van meerderen.

Haak 15 rijen met de nodige meerderingen. Vanaf dan lopen linker- en rechterkant niet meer gelijk.

Links haak je na die 15 rijen 5 lossen om de top langer te maken. Haak vervolgens 4 lossen om te keren en ga verder in fantasiepatroon.

Rechts haak je nog 8 (11-14) rijen verder waarbij je voor alle drie de maten enkel in de eerste 7 rijen meerdert. Het einde van deze rijen markeer je (tot daar wordt bij de

afwerking de schoudernaad gesloten).

Haak nu verder in fantasiepatroon gedurende 26 rijen (= 26 cm). 

Markeer deze rij, tot hier zal de schoudernaad gesloten worden. Voor de maten M en L haak je eerst nog de nodige 3 en 6 rijen in fantasiepatroon voor je aan de minderingen

begint. 

Ga rechts na de 26 (29-32) rijen van de hals in spiegelbeeld verder, dus minderen (zie schema) in plaats van meerderen tot aan de mouw.

Links haak je verder tot 42 (48-54) rijen en vervolgens ga je verder in spiegelbeeld, dus 5 steken minderen (zijn de vijf die erbij opgezet zijn) en dan ga je verder met

minderen om de 2 rijen en eindig je uiteindelijk tot bij de volgende mouw en haak je nog 4 rijen van 40 vasten.

Dan heb je een totale lengte van 74 (80-86) cm. 

 

Voorpand

Het voorpand haak je hetzelfde als het rugpand tot 23 (26-29) rijen.

Na de 23 (26-29) rijen rechts begin je aan de halsuitsnijding.

Dat doe je door 4 maal om de 2 rijen te minderen, dan haak je 10 rijen gewoon en dan weer 4 maal meerderen om de 2 rijen.

Haak verder zoals bij het rugpand.

 

Afwerking

Sluit de schoudernaden tot aan de halsuitsnijding en de zijnaden.

Haak rondom de hals 2 rijen vasten.

Haak rondom de onderrand 4 rijen vasten.
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