Haak een jurkje
Tekst: J. Slijkhuis
Benodigdheden
-

drie bollen katoen (bijvoorbeeld Phildar Phil coton 3, Schachenmayr Catania)
haaknaald drie millimeter
knoopjes
stof

Let op!
-

Dit patroon wordt met stokjes gehaakt.
Elke derde rij: *haak een stokje, haak een losse en sla een steek over*, herhaal tot het einde
van de rij.
Haak voor maat 92/98 de eerste en laatste vier steken, voor maat 104/110 de eerste en
laatste vijf steken en voor maat 116/122 de eerste en laatste zes steken altijd dicht (dus niet
in de derde rij lossen tussen de stokjes).

Patroon lijfje:
Maat 92/98:
Haak 81 lossen plus 2 lossen voor de hoogte.
Haak in de 17e, 29e, 54e en 66e steek een stokje, een losse en weer een stokje. Haak elke volgende rij
in de losse die tussen deze stokjes zit hetzelfde (stokje, losse, stokje).
Haak 13 rijen op deze manier. Let op bij elke derde rij!
Haak bij rij 14 van steek niet de mouwen mee. Dit is het stuk tussen twee (stokje, losse, stokje)
steken. Haak door totdat er 23 rijen zijn.
Haak langs de ene zijkant een rij vasten. Haak aan de andere zijkant en onderkant bubbels.
*Haak 8 stokjes in 1 vaste. Sla 2 steken over, haak een halve vaste, sla 2 steken over*. Herhaal tussen
de sterretjes tot einde.
Maat 104/110:
Haak 87 lossen plus 2 lossen voor de hoogte.
Haak in de 18e, 31e, 57e en 70e steek een stokje, een losse en weer een stokje. Haak elke volgende rij
in de losse die tussen deze stokjes zit hetzelfde (stokje, losse, stokje).
Haak 15 rijen op deze manier. Let op bij elke derde rij!
Haak bij rij 16 van steek niet de mouwen mee. Dit is het stuk tussen twee (stokje, losse, stokje)
steken. Haak door totdat er 26 rijen zijn.
Haak langs de ene zijkant een rij vasten. Haak aan de andere zijkant en onderkant bubbels.
*Haak 8 stokjes in 1 vaste. Sla 2 steken over, haak een halve vaste, sla 2 steken over*. Herhaal tussen
de sterretjes tot einde.
Maat 116/122:
Haak 93 lossen plus 2 lossen voor de hoogte.
Haak in de 19e, 33e, 60e en 74e steek een stokje, een losse en weer een stokje. Haak elke volgende rij
in de losse die tussen deze stokjes zit hetzelfde (stokje, losse, stokje).
Haak 15 rijen op deze manier. Let op bij elke derde rij.
Haak bij rij 16 van steek niet de mouwen mee. Dit is het stuk tussen twee (stokje, losse, stokje)
steken. Haak door totdat er 29 rijen zijn.
Haak langs de ene zijkant een rij vasten. Haak aan de andere zijkant en onderkant bubbels.
*Haak 8 stokjes in 1 vaste. Sla 2 steken over, haak een halve vaste, sla 2 steken over*. Herhaal tussen
de sterretjes tot einde.

Patroon rok:
Lengte + 2 centimeter zoom
Maat 92/98: 29 centimeter
Maat 104/110: 33 centimeter
Maat 116/122: 37 centimeter
Breedte: stofbreedte of smaller naar keuze
Sluit de zijnaad. Rimpel de rok.
Zet de rok aan het lijfje. Leg er een zoom in.
Naai de knopen aan het lijfje.

