
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/nikki-gehaakte-trui-met-v-strepen

Beschrijving

Een ode aan de seventies, zo’n trui met V-patroon. Haak ze met Gong, een garen met

viscose en zijde, voor een heerlijk luxueus gevoel.

BREIEN & HAKEN

NIKKI – GEHAAKTE TRUI MET V-STREPEN

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: TAILLE

 

S (M-L)

 

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

10 bollen Gong, kleur ecru: 2000009999532g

5 bollen Gong, kleur oker: 2000009999556 g

Haaknaald 3,0 mm van Prym: 2000001472217g

Wolnaald van Prym: 2000003204243g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

 

Lossen, vasten en stokjes 

Stekenpatroon: zie tekeningen 

Haak telkens 1 rij oker en 2 rijen ecru, hiervoor heb je 1 bol oker en 2 bollen ecru nodig. 

 

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 23 stokjes x 10 rijen met haaknaald 3,0 mm 

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpand

Haak 6 lossen (zie schema 1) met kleur oker, de laatste vier zijn het eerste stokje en losse.

Rij 1 (oker): haak 3 stokjes in de vijfde losse vanaf de haaknaald, haak dan 2 lossen en 3 stokjes in de volgende losse. Haak nog 1 losse en 1 stokje in die losse.

Rij 2 (ecru): haak 4 lossen, haak dan in de eerstvolgende lossenboog 3 stokjes en 1 losse, dan in de 2de lossenboog 3 stokjes, 2 lossen en 3 stokjes, haak dan 1 losse en 3

stokjes in de volgende lossenboog. Haak nog 1 losse en 1 stokje in die lossenboog.

Haak verder volgens patroon.

Rij 3 ecru
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Rij 4 oker

Rij 5 ecru maar een tweede bol aanhechten omdat de eerste draad ecru aan de andere kant van het haakwerk hangt!

Rij 6 ecru

Haak verder tot de breedte van 50 (52-54) cm en vorm dan aan weerskanten een hoek volgens schema 2. 

Haak verder tot de hoogte van 53 (55-56) cm en haak dan ieder deel apart verder. Doe dit door vanuit het midden een nieuwe draad aan te hechten in de juiste kleur en de

hoek te vormen volgens schema 3.

Haak zo ook de andere helft.

Voorpand

Idem als rugpand. 

Mouwen

Idem als rugpand beginnen en rekening houden met de gewenste breedte (32 cm) en hoogte (33 cm). Eindig met dezelfde kleur als voor- en rugpand. 

Afwerking

Span de delen op een zachte ondergrond, leg ze onder een natte doek en laat drogen. Sluit de schouder-, zij- en mouwnaden.

Haak rondom de hals, de mouwen en het pand 3 rijen vasten met ecru.                               

PS: eindig zowel de panden als de mouwen met dezelfde kleur zodat bij het aan elkaar naaien de strepen van de mouwen in het verlengde van de trui lopen!

 

2

STAPPENPLAN
NIKKI – GEHAAKTE TRUI MET V-STREPEN



3

STAPPENPLAN
NIKKI – GEHAAKTE TRUI MET V-STREPEN


	NIKKI – GEHAAKTE TRUI MET V-STREPEN
	Hoe maak je het?


