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Benodigdheden: 
Durable Norwool Plus kleur 001
Maat 36 38 40 11 bollen 
Maat 42 44 46 13 bollen (elke 3 maten 2 bollen toevoegen)
Haaknaald 5.5 mm
Haaknaald 4.5 mm (voor de boorden) 

Legenda:
L =      Losse
HST =     Half Stokje
RSTV =   Relief Stokje Voor
RSTA =   Relief Stokje Achter
DRSTV = Dubbel Relief Stokje Voor

We gaan starten met het opzetten van een ketting. Deze trui wordt vanaf de heupen naar boven gehaakt 
en dat is tevens je meetpunt. Deel je heupomvang door 2 en dat is de maat die je voor zowel het 
voorpand als het rugpand aan moet houden.

De verdeling voor het opzetten van de basis ketting is als volgt: 

Je start met 11 lossen en je eindigt met 12 lossen. Dat is 10 lossen plus 2 voor het halve stokje. 
Hiertussen haak je een meervoud van 11 Lossen. Voor maat 36 heb je gemiddeld 1 x 11L + 1x 12L + 4 x 
11L plus 1L nodig op naald 5.5mm, dit betekent dat je voor maat 36  68 Lossen nodig hebt voor het 
voorpand en 68 Lossen  voor het achterpand.

Waar het op neer komt is dat je aan weerszijden een rand krijgt van 10 steken en tussenin een meervoud 
van 11 steken voor de herhaling van het patroon.
Voor maat 36 t/m 44heb je 5 kabel secties nodig. Voor de maat 46/50 heb je 6 kabel secties nodig.

Indien je al hakend stokjes opzet kun je hetzelfde aantal 11ST + 10ST + 4x 11ST aanhouden en gelijk 
doorgaan met toer 1.

We gaan starten. 
Haak eerst in alle steken een half stokje voor de opzet toer indien je haakt met een ketting.
Je start in de 3de lus vanaf je naald. Tel voor de zekerheid na of je steken aantal nog juist is!

1. Haak 1HST in de eerste 10 steken. Haak 1RSTV, *haak 1HST in de volgende 2 steken. Sla 3 steken 
over en haak 1DRSTV in de volgende 3 steken. Ga terug voorlangs naar de 1ste overgeslagen steek. 
Haak 1DRSTV in de 3 steken. Haak 1HST in de volgende 2 steken. Haak 1RSTV in de volgende steek*. 
Herhaal * tot * tot je nog 10 steken over hebt. Haak 1HST in de volgende 10 steken.

2. Haak 1HST in de eerste 10 steken. Haak 1RSTA in de volgende steek. * haak 1HST in de volgende 
2 steken, Haak 1RSTA in de volgende 6 steken. (let op dat je de goede steek pakt, ze zitten gekruist). 
Haak 1HST in de volgende 2 steken, haak 1RSTA in de volgende steek*. Herhaal * tot * tot je nog 10 
steken over hebt. Haak 1HST in de volgende 10 steken.

3. Haak 1HST in de eerste 10 steken. Haak 1RSTV in de volgende steek. * haak 1HST in de volgende 
2 steken. Haak 1RSTV in de volgende 6 steken. Haak 1HST in de volgende 2 steken. Haak 1RSTV in de 
volgende steek* herhaal * tot * tot je nog 10 steken over hebt. Haak 1HST in de volgenden 10 steken.

Dit patroon is ontworpen door Doris van der Waals in opdracht van Durable. Het patroon is eigendom van de ontwerper en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en uitsluitend bedoeld voor privégebruik. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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4. Haak 1HST in de eerste 10 steken. Haak 1RSTA in de volgende steek. * haak 1HST in de volgende 
2 steken, Haak 1RSTA in de volgende 6 steken. Haak 1HST in de volgende 2 steken, haak 1RSTA in de 
volgende steek*. Herhaal * tot * tot je nog 10 steken over hebt. Haak 1HST in de volgende 10 steken.

5. Herhaal toer 1 t/m 4 tot de gewenste lengte (schouderhoogte).

Herhaal dit voor het achterpand. 

Afronden van de voor en achterpanden.
1. Haak 1HST in de eerste steek. *Haak 2RSTV haak 2RSTA* herhaal * tot * tot de laatste steek. 
Haak 1HST in de laatste steek.

2. Haak 1HST in de eerste steek. Haak nu 1RSTV daar waar je bij de vorige toer een RSTA hebt 
gehaakt en haak 1RSTA daar waar je bij de vorige toer een RSTV hebt gehaakt. 
Haak 1HST in de laatste steek. 

3. Herhaal toer 2

4. Herhaal toer 2. Hecht af en draadje wegsteken.

Let op. Maten 42-44-46-48-50 zal je 7 toeren halve stokjes aan de verticale kanten moeten 
haken. Dit om de overbrugging te maken voor het off shoulder effect.

Delen aan elkaar maken.
Leg beide delen op elkaar met de verkeerde kant tegen elkaar aan. Markeer hoe breed je de armsgaten 
wenst te hebben door de schoudernaad naar beneden te meten. Plaats aan beide panelen een 
stekenmarker.
Let op dat je zoveel mogelijk op een meervoud van 9 steken uitkomt, dit i.v.m. met het herhaal patroon. 
Indien je niet helemaal uitkomt op een meervoud van 9 steken, zal je dit later in de eerste 2 a 3 toeren 
kunnen aanpassen doormiddel van 2HSTS te haken in de oksel. 

Haak nu HST vanaf de onderkant van het paneel tot aan de bovenkant. Haak verder aan het 2de pand 
door naar de 2de stekenmarker. Haak nu de HST verder alleen trek je de lus van je gehaakte halve stokje 
door de eerst volgende steek vanaf de stekenmarker van het eerste paneel.
Herhaal dit tot je bij de onderkant bent van het 2de paneel. Hecht je draad af en herhaal aan de 2de 
zijnaad. (Indien je een snit wilt aan de zijkanten dan laat je deze los)

Markeer hoe breed de halslijn moet worden. Begin vanaf de hals naar de al dichtgestikte schouder toe. 
Dit om losse draadjes niet in het zicht te krijgen.

Trek het geheel binnenstebuiten, en haak nu de schouder naden dicht met een HV door de 2 lagen door.  
Hecht het draadje weg.
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Mouwen haken. 
We gaan eerst de patroon verdeling maken.
Neem een aantal stekenmarkers.

Indien je niet uit kwam met een meervoud van 9 steken zal je nu in de volgende 2 a 3 toeren de steken 
moeten gaan minderen in de oksel. Dit doe je door 2 halve stokjes samen te haken in de oksel. 
Doe dit niet te rap maar geleidelijk aan.
Als je de meervoud van 9 steken hebt kun je gaan beginnen met markeren.

Tel vanaf het midden schoudernaad 5 steken en plaats daar een marker. Tel 9 steken en plaats een 
marker. Herhaal dit en als je met een meervoud van 9 steken bent uitgekomen zal je nog 4 steken voor 
de schoudernaad over houden.

Hier komt een stuk waarin ik uitleg hoe je een mouw haakt met kabels rondom.
Hecht je draad aan in de oksel bij de eerste marker!

1. *Haak 2hst. Haak 4 RSTV haak 2HST haak 1RST*. Herhaal * tot * tot je terug bent bij het begin. 
Sluit met een HV de toer af.

2. Haak 1L en *haak 2HST. Sla 2 steken over en haak 2DRSTV over de volgende 2 RSTV, ga voor-
langs deze 2DRSTV en haak 2DRSTV in de eerste 2 overgeslagen RSTV. Haak verder in de volgende 2HST 
vorige toer en haak daar 2HST. Haak 1RSTV in de RSTV vorige toer*. Herhaal * tot * tot je terug bent bij 
de eerste start losse . Haak 1HV in de losse.

3. Haak 1L en *haak 2HST, haak 4STV in de volgende 4DRSTV. ( let goed op de volgorde , 
kijk hiervoor naar de bovenkant van de DRSTV. Daar zie je een lijn met V tjes. Als je deze volgt weet je 
precies welk DRSTV er eerst is en welke volgt). Haak 2HST haak 1RSTV*. Herhaal * tot * tot je terug 
bent bij de eerste start losse. Haak 1HV in de Losse.
4. Herhaal toer 3
5. Herhaal toer 3
6. Herhaal toer 2-3-4 en 5 tot je bij de polsen bent.

Ribbel bij de polsen haken.
Haak 1L, *2RSTV haak 2RSTA*. Herhaal * tot * tot je terug bij het begin bent. Sluit de toer met een HV 
in de start losse waarmee je bent begonnen. 
herhaal dit zolang je de boord patroon wilt hebben aan de mouwen.

Hier leg ik uit hoe je een mouw haakt met 1 kabel
Haak een toer met halve stokjes rond het armsgat en markeer 10 steken precies in het midden van de 
schouder. Dit is halverwege de mouw. 
In dit deel haak je de kabel zoals hierboven is beschreven alleen 1 keer. Je start dus in de oksel met de 
halve stokjes tot de marker. Dan 1RSTV, 2HST, 4RSTV, 2HST,1 RSTV en verder met halve stokjes tot je 
terug bent in de oksel.
Werk keren en de steken haken maar dan in de RSTV haak je RSTA.  
Kruising van de kabel lees je in toer 2.
Etc.

Dit patroon is ontworpen door Doris van der Waals in opdracht van Durable. Het patroon is eigendom van de ontwerper en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en uitsluitend bedoeld voor privégebruik. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Kabel trui

4  

Rand onderkant trui.
Je haakt halve stokjes rondom. In de hoeken haak je 4hst in 1 steek. 
Indien je een snit hebt haak je in het starten van de snit 2HSTS door het voor en achterpand. 

Ik wens je veel haak en draag plezier toe en graag tot de volgende keer.
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