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Benodigdheden:
Durable Cosy fine 
- 17 x Cosy fine kleur 321 Navy, voor maat 36/38. Het model draagt maat 36/38 en is 1.63 m lang.
Per maat combinatie 2 bollen toevoegen.
- Haaknaald 4,5mm
- Steekmarkeerder

Legenda:
L = Losse
V = Vaste
ST = Stokje
HST = Half Stokje
STS = Stokjes samen haken

Werkwijze:
1. Zet een ketting van lossen op beginnend bij ongeveer het midden van je linker sleutelbeen, achter 
de nek langs, tot ongeveer het midden van je rechter sleutelbeen. (Zorg dat er geen spanning op staat). 
Zorg dat je een oneven aantal lossen hebt. Haak 3 extra lossen.

= Losse

= is 2 ST in 1 steek

= 2st samen haken

= is 3 ST in 1 steek

Bepaal het punt waar je raglan mouw begint door het punt 
ter hoogte van het sleutelbeen aan de rugzijde te markeren 
(Dus bijvoorbeeld vanaf het begin 11de steek) Plaats hier een 
steekmarkeerder. Herhaal dit vanaf de andere uiteinde van de 
ketting. Nu heb je op 2 punten een steekmarkeerder en daar 
zal de naad van de raglan mouw lopen. Een raglan mouw is 
een mouw die een schuine aanzet heeft vanaf de boord rond 
de nek. Op de markering haak je de raglan. 

2. Haak nog 3 lossen (staat voor 1ste stokje), haak nu 
3ST in de 4de lus vanaf je naald. Sla 1 steek over, *haak 
2ST in de volgende steek, sla 1 steek over*. Herhaal 
* t/m* tot je bij de steekmarkeerder bent. Haak nu 3ST in 
de volgende steek (dus de steek waar de 
stekenmarkeerder zit). Haak nu * t/m * door tot je bij 
de volgende steekmarkeerder bent en haak de 3ST in de 
volgende steek (idem daar waar de stekenmarkeerder zit). 
Haak door met * t/m * en haak 4 ST in de laatste losse 
(je start losse) van de ketting.

De rode punten in de tekening zijn de 4 markeer punten.
De 2 rode aan begin en eind van de ketting is de start 
voor opbouw raglan en V hals.
De 2 rode punten aan de achterzijde enkel voor de raglan 
punten te markeren. Groen in het diagram is de V-hals 
opbouw. Paars in het diagram is de raglan opbouw. Dit 
herhaal je op 4 punten.

Voorpand 

Achterpand 
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Vanaf nu haak je alle 2ST in voorgaande toer met 2ST tussen hen in, dus V-steek in V-steek, tot je onder 
de oksels bent. 

V hals en raglan creëren in 1 stuk.

Zie Diagram pagina 2: Groen is de V halslijn die je moet aanhouden. Haak door tot de punten elkaar 
kunnen raken aan de voorzijde tot de hoogte die jij wenst. Als je de punten elkaar links en rechts laat 
aanraken kijk je hoeveel lossen je nog nodig hebt onder de oksel. Deze overbrugging onder de oksel haak 
je door een oneven aantal lossen te haken, bijvoorbeeld 5, 7 of 9 lossen.

Het paarse deel van het diagram is de raglan aan het rugpand dit doe je in totaal 4x. Na de 2de toer 
begin je de raglan aan de voorzijde te creëren en heb je dus 4x de raglan aan te houden. Het is dus voor 
de raglan een 3 toeren herhaal patroon. Om de V hals te creëren gebruik je ook een 3 toeren herhaal 
patroon. 

Nu haak je in alle 2ST van de vorige toer 2ST en maak je geen meerderingen meer. Als je bij de 1ste 
raglan “lijn” bent aangekomen haak je in de laatste voor het midden van de raglan lijn een 2ST in de 2ST, 
dan haak je de ketting 5 lossen, 7 lossen of 9 lossen. En haak je de volgende 2ST in de 2ST aan de 
rechter kant van de raglan lijn, gerekend vanaf het midden. Haak door tot de volgende raglan lijn en 
herhaal. Als je terug aan de andere voorzijde bent aangekomen sluit je de toer met een halve vaste in de 
3de lus waarmee je gestart bent.

Hecht je draad af.

Hecht je draad aan in een van de oksels in een 2ST van de toer die je gehaakt hebt. Haak 3L plus 1ST 
erbij (2ST). Nu haak je tot de ketting. Bij de ketting sla je de 1ste losse over en haak je gelijk als in toer 
2. Dus 2ST in 1 steek en een losse overslaan. Haak hierna door in de volgende 2ST van de vorige toer 
met 2ST en herhaal bij de volgende ketting. Sluiten met een HV in de 3de losse waarmee je gestart bent. 
Haak 3L en 1ST (hier begin je nu elke toer mee) en haak 2ST in alle 2ST van de vorige toer. 
Toer sluiten met een halve vaste in de 3de losse waarmee je gestart bent. Herhaal dit tot je de gewenste 
lengte van de jurk hebt bereikt.

Indien je onder de borsten de jurk te wijd vindt worden, haak je als volgt. 

Gehaakt Jurkje V-dress

Links Rechts
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Indien je bij de heupen wilt meerderen haak je als volgt. 

Let op dat je de meerdering van de rug naar voren haakt. 

Ter afwerking
Haak 5 toeren vasten en hecht je draad af.

Mouwen haken 2x

Hecht je draad aan in een 2ST in de oksel en haak 3L + 1ST (2ST), haak nu 2ST in alle 2ST van de vorige 
toer. Sluit de toer met een HV in de 3de losse waarmee je gestart bent. Herhaal dit tot je de gewenste 
lengte hebt bereikt. Haak nog 5 toeren vasten ter afwerking.

Afwerking V hals
Hecht in de raglan lijn aan in de rug maar op een ST. Haak nu 1V in alle ST die je tegenkomt. Hierdoor 
zal de lijn in de nek iets vernauwen. Haak door langs de linkerkant van de hals en haak 2V in elke stokje 
(je haakt dwars op de toer) die je tegen komt. Haak 2VS in de punt vooraan. 

Haak verder rond tot je terug bent bij het begin. Sluiten met een HV en haak nu V in alle steken die je 
tegenkomt. Enkel in de punt vooraan haak je nu de komende 4 toeren met 3VS over de 3 steken in de 
punt.

Ik hoop dat je genoten hebt met het haken van deze prachtige jurk. We vinden het super leuk als je je 
jurk deelt met #durableyarn

Groetjes,
Doris van der Waals 

RechtsLinks


