
ACTIEF

CREATIEF

Wikkeltruitje 
BENODIGDHEDEN

Kwaliteit Phildar Soft + (63% 

wol, 10% polyamide en 27% 

alpaca): 4 (5/6) bollen in de 

kleur ‘sorbet’. 

Haaknaald nummer 3,5.
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Nu het buiten guur wordt, 

wordt de behoefte aan 

warme kleding groter. Met 

dit schattige wikkeltruitje 

kan een kind lekker warm 

de winter in.

tekst J. DROPPERT-DEN OTTER   

beeld HUIBERT VAN ROSSUM

De complete 

werkwijze van dit 

wikkeltruitje vindt u op 

www.gezinsgids.nl.  

Bellen kan ook naar 

 030 230 3500.

GEBRUIKTE STEKEN

• Losse (L.) of kettingsteek.
• Halve vaste (h.v.): steek de haaknaald 

in een steek, neem een lus op en trek deze 
onmiddellijk door de lus op de haaknaald.

• Vaste (v.): steek de haaknaald in een 
steek, neem een lus op, maak 1 omslag en 
trek de draad door de 2 lussen op de haak-

naald.
• Stokje (stk.): maak een omslag, steek 

de haaknaald in een steek, neem een lus 
op, maak een omslag, trek de draad door de 
eerste twee lussen, maak 1 omslag, trek de 
draad door de laatste 2 lussen op de haak-

naald.
 

 

 

 

 

 

 

• Afwerking picootjes: * 2 vaste, 3 losse, 1 
halve vaste in de eerste losse*. Herhalen van 
* tot *.

• Fantasiesteek: zie telpatroon.

Proeflapje
• Onmisbaar voor het verkrijgen van een 

haakwerk in de juiste afmetingen. 20 centi-
meter fantasiesteek. Haaknaald nummer 3,5 
= 41 st. en 21 toeren.



PROEFLAPJE

Onmisbaar voor het verkrijgen van 
een haakwerk in de juiste afmetin-

gen. 20 centimeter fantasiesteek. 
Haaknaald nummer 3,5 = 41 st. en 21 
toeren.
 
Werkwijze 

Rugpand: haak op een basisket-
ting van 23 (25/27 centimeter, hetzij 
49 (53/57) L., met haaknaald nummer 
3,5 in fantasiesteek (zie telpatroon).

U hebt 12 (13/14) motieven.
Op 9 (11/13) centimeter totale 

hoogte de kantsteek met een gekleur-
de draad merken om de armsgaten 
aan te duiden.

Op 18 (21/24) centimeter totale 
hoogte, de middelste 4 (5/4) mo-

tieven met een gekleurde draad of 
markering merken om de hals aan te 
duiden, daarna het werk afkanten. 
 

Rechtervoorpand: haak op een 
basisketting van 19,5 (20,5/21,5) cen-

timeter, hetzij 41 (45/49) losse, met 
de haaknaald nummer 3,5 in fanta-

siesteek (zie telpatroon).
U hebt 10 (11/12) motieven.
Op 6 (9/11) centimeter totale hoog-

te, voor de hals rechts 1 x 1 motief 
afkanten, daarna in iedere toer: 10 x 
1 half motief (2 x 1 motief en 8 x 1 
half motief/1 x 1 motief en 10 x 1 half 
motief).

Ondertussen, op 9 (11/13) centime-

ter totale hoogte, de linkerkantsteek 
met een gekleurde draad merken om 
het armsgat aan te duiden.

Op 18 (21/24) centimeter totale 
hoogte, de resterende 4 (4/5) motie-

ven voor de schouder afkanten. Haak 
het linker voorpand in spiegelbeeld.

 

Mouwen: haak op een basisketting 
van 15 (16/17) centimeter, hetzij 29 
(33/37) L., met de haaknaald nummer 
3,5 in fantasiesteek (zie telpatroon).

U hebt 7 (8/9) motieven. 
Meerder aan weerszijden om de 3 

toeren: 2 x 1 half motief en om de 4 
toeren: 2 x 1 half motief (3 toeren ho-

ger: 1 x 1 half motief. Om de 4 toeren: 
3 x 1 half motief. Om de 4 toeren: 2 x 
1 half motief. Om de 5 toeren: 2 x 1 
half motief). Zo verkrijg je 9 (10/11) 
motieven.

Op 16,5 (18,5/21,5) centimeter tota-

le hoogte het werk afkanten.
Haak een tweede zelfde mouw.

Afwerking
Sluit de schoudernaden.  

Naai de mouwen in de armsgaten 
tussen de gekleurde draden.

Sluit de zijnaden en laat een ope-

ning van 5 (8/10) centimeter totale 
hoogte aan de rechterkant voor het 
doorhalen van het koord. 

Sluit de mouwnaden. 
Haak met haaknaald nummer 

3,5 een toer vaste langs de halve 
voorpanden en de hals. Daarna een 
afwerkingstoer picootjes (zie gebruik-

te steken). Haak op dezelfde manier 
rond de polsboordjes.

Haak 4 koordjes van 40 losse, 
dubbeldraads, met haaknaald num-

mer 3,5.
Bevestig een koordje aan de hals-

kant van het rechter voorpand en een 
koordje aan de zijkant van het linker 
voorpand (ter hoogte van de naad) 
om te knopen.

Bevestig een koordje aan de hals-

kant van het linker voorpand en een 
koordje aan de binnenkant van het 
linker voorpand (ter hoogte van de 
zijnaad) om te knopen. 
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