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        Idee van Ilse Scheffer, november 2014 

 

Jasje 
 

 
 
Haaknaald 3 
Rio katoen,  oud roze kleur 730, 60 gram 
 
                  wit kleur 005, 10 gram 
 
Het jasje wordt in de breedte gehaakt, de oneven toeren haak je in de achterste lus.Dit 
wordt verder niet meer in de beschrijving vermeld. 
De kant  waar de voorste lussen zichtbaar zijn , heb ik gebruikt als goede kant 
 
Rechtervoorpand 
 
Haak een ketting van 33 lossen 
 
1.t/m 7., 32 vasten 
8.  24 vasten 
9. 1e vaste overslaan, 23 vasten 
10. 22 vasten 
11.1e vaste overslaan, 21 vasten 
12. 21 vasten 
13.3 halve vasten, 18 vasten 



14. 18 vasten  
15.3 halve vasten, 15 vasten 
16. 15 vasten 
17.3 halve vasten, 12 vasten 
18. 12 vasten 
19.3 halve vasten, 9 vasten 
20. 9 vasten 
21. 3 halve vasten, 6 vasten 
22. 6 vasten 
 
Het linkervoorpand wordt hetzelfde gehaakt alleen schuiven de toeren  vanaf toer 8 t/m 
toer 22, eentje naar voren, toer 8 wordt toer 7, enz. 
 
Haak aan het linkervoorpand , 1 extra toer van 32 vasten  
 
Rugpand 
 

 
 
De achterpanden  worden hetzelfde gehaakt als de voorpanden 
 
 
Leg de 2 achterpanden met de goede kanten op elkaar, sluit de middenachternaad. 
Naai de 2 voorpanden, elk met 2 steekjes vast aan het achterpand ( schoudernaad) 
  
Mouwen 2x 
 



Ook de mouwen bestaan uit 2 delen , je haakt eerst 1 deel daarna wordt het andere deel 
eraan vastgehaakt. 
 
 
Haak een ketting van 21 lossen 
1. 20 vasten 
2. 1e en 2e vaste samenhaken = 19 vasten 
3. 18 vasten 
4. 1e en 2e vaste samenhaken = 17 vasten 
5. 16 vasten 
6. 1e en 2e vaste samenhaken = 15 vasten 
7. 14 vasten 
8. 1e en 2e vaste samenhaken = 13 vasten 
9. 12 vasten 
10.1e en 2e vaste samenhaken = 11 vasten 
 
Tweede deel van de mouw 
 
1. Haak in de vasten van toer 1 , 19 vasten   ( de begindraad van je werk hangt rechts) 
2. 1e en 2e vaste samenhaken = 18 vasten 
3. 17 vasten 
4. 1e en 2e vaste samenhaken = 16 vasten 
5. 15 vasten 
6. 1e en 2e vaste samenhaken = 14 vasten 
7. 13 vasten 
8. 1e en 2e vaste samenhaken = 13 vasten 
9. 12 vasten 
10.1e en 2e vaste samenhaken = 11 vasten 
 
Sluit de ondernaad van de mouwen , naai ze in de armsgaten 
 
  
Kraag 
  
Haak met roze 23 vasten langs de halsrand ( goede kant van het werk voor) 
Nu haak je verder met wit. 
Haak aan de binnenkant van het rechtervoorpand, ( 8 steken vanaf de halsrand naar 
beneden geteld) 7 vasten in de achterste lus 
In de laatste vaste,  voordat je bij de halsrand komt,  haak je 2 vasten  
Haak verder langs de halsrand, 22 vasten, haak in de eerste vaste van het voorpand 2 
vasten, haak nog 7 vasten 
Je hebt nu in totaal 41 vasten 
Vanaf nu haak je heen en terug, om niet in de war te raken zijn er letters bij de te haken 
steken gezet, dit zijn dus geen toeren. 
  
Toer 1 
 
A. 2 lossen ( = 1stokje), 2 stokjes in 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste overslaan , 3 stokjes in 1 
vaste 
 



B. 2 lossen, 1 vaste overslaan, 3 stokjes in 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste overslaan, 3 stokjes 
in 1 vaste 
 
C. 1 losse, 1 vaste overslaan, 2 stokjes in 1 vaste , 1 losse. 1 vaste overslaan, 3 stokjes in 
1 vaste, 2 lossen, 1 vaste overslaan, 3 stokjes in 1 vaste 
 
D. 2 lossen , 1 vaste overslaan, haak in 1 vaste, ( 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) 
 
E. *2 lossen, 1 vaste overslaan, 3 stokjes in 1 vaste, 2 lossen, * herhaal van * tot * nog 4 x 
 
F. 2 lossen , 1 vaste overslaan, haak in 1 vaste, ( 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) 
 
G. 2 lossen, 1 vaste overslaan, 3 stokjes in 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste overslaan, 3 stokjes 
in 1 vaste 
 
H. 1 losse,  1 vaste overslaan, 2 stokjes in 1 vaste, 1 losse, 1 vaste overslaan 
, 
I. *3 stokjes in 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste overslaan*, herhaal van * tot * nog 2x, eindig met 
3 stokjes in de laatste vaste 
  
Toer 2 
 
A. 3 halve vasten op de eerste 3 stokjes, 3 vasten in de boog, 1 vaste op het middelste 
stokje, 3 vasten in de boog 
 
B. 1 vaste op het middelste stokje van 3 stokjes, 3 vasten in de boog, 1 vaste op het 
middelste stokje van 3 stokjes 
 
C. 3 stokjes in de boog, 1 stokje in het midden van het groepje van 2 stokjes, op het 
groepje van 3 stokjes, elk 1 stokje, 3 stokjes in de boog 
 
D. 3 stokjes in de boog, 1 stokje op het middelste stokje van het groepje van 3 stokjes, 3 
stokjes in de boog,  1 stokje tussen het groepje van 2x2 stokjes 
 
E.* 3 stokjes in de boog, 1 stokje op het middelste stokje van het groepje van 3 stokjes*, 
herhaal van * tot * nog 4x 
 
F. 3 stokjes in de boog, 1 stokje in het midden van het groepje van 2x2 stokjes, 3 stokjes 
in de boog, 1 stokje op middelste stokje van het groepje van 3 stokjes 
 
G. 3 stokjes in de boog, op het groepje van 3 stokjes elk 1 stokje, 1 vaste tussen het 
groepje van 2 stokjes 
 
I. 3 vasten in de boog, 1 vaste op het middelste stokje van het groepje van 3, 3 vasten in 
de boog 
 
J. 1 vaste op het middelste stokje van het groepje van 3 stokjes, 3 vasten in de boog 
 
K. 1 vaste op het middelste stokje van het groepje van 3 stokjes, 3 vasten in de boog 
 



L. 3 halve vasten op de laatste 3 stokjes 
 
 
Haak langs de voorpanden en de halsrand, met wit, nogmaals 41 vasten, ( de goede kant 
van het werk ligt voor), begin dus bij het linkervoorpand 
 
Haak langs de onderrand van het jasje,  met wit afwisselend , 1 stokje, 1 vaste 
Hecht af bij een lengte van 2. 5 cm 
  
Haak langs  de mouwen met wit,  22 vasten haak verder  in patroon ( 1 stokje , 1 vaste, 1 
stokje enz  ) 
Meerder na 3 toeren, 3 steken ( steek 2,  15 en 21 worden er 2 ) = 25 vasten 
Meerder na 3 toeren, 5 steken, ( steek 5 , 10, 15, 20 en 25 worden er 2 = 30 vasten 
Haak nog 3 toeren 30 vasten 
  
Haak 2 kettingen van 50 lossen, haak 1 toer 50 vasten 
Zet dit vast aan de onderzijde van de kraag, maak er een strik van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overgooier, jurkje 
 

 
  
Nodig,  Rio beige, kleur 074, 60 gram, 2 of 4 knoopjes 
  
Eerst wordt het rokje gehaakt, later haak je het bovenlijfje er aan vast. 
  
Het jurkje sluit d.m.v. knoopjes op de schoudernaden 
  



De armsgaten zijn bewust aan de ruime kant gehouden, zodat je later dit patroon ook nog 
eens kan haken met een truitje eronder. 
  
Haak een ketting van 65 lossen, sluit dit met een halve vaste tot een ring. 
  
1.   64 vasten 
2.   In elke 4e vaste, 2 stokjes = 80 steken 
3.   80 vasten in de achterste lus 
4.   80 vasten 
5.   In elke 5e vaste, 2 stokjes = 96 steken 
6.   96 vasten in de achterste lus 
7.   96 vasten 
8 .  In elke 6e vaste, 2 stokjes = 112 steken 
9.   112 vasten in de achterste lus 
10.  112 vasten 
11.  2 lossen( = 1stokje), 111 stokjes eindig met een halve vaste in de 2e losse 
12.  112 vasten in de achterste lus, eindig met een halve vaste in de 1e vaste 
  
Ga nu verder aan de bovenkant van het rokje 
  
1.  64 stokjes 
2.  64 vasten in de achterste lus 
3.  Haak de 16e en 17e vaste en de 50ste en 51ste vaste samen = 62 vasten 
4.  Haak de 15e en 16e vaste en de 48ste en 49ste vaste samen = 60 vasten 
5.  Haak de 13e en 14e vaste en de 47ste en 48ste vaste samen = 58 vasten 
6.  Haak de 12e en 13e vaste en de 46ste en 47ste vaste samen = 56 vasten 
7. t/m 16. 56 vasten 
17. Haak de 1e en 2e vaste en de 29ste en 30ste vaste samen = 54 vasten 
18. 54 vasten 
19. Haak de 23ste en de 24ste vaste en de 48ste en 49ste vaste samen = 52 vasten 
20. 52 vasten 
21. 52 vasten 
  
Hecht af 
  
Leg het jurkje nu zo voor je dat de minderingen aan de zijnaden vallen 
  
Nu wordt het voor en achterpand apart gehaakt 
  
Voorpand 
  
Haak in de 3e vaste vanaf de zijnaad gerekend, 22 vasten 
Keer nu elke toer om 
1. Haak de 1e en de 2e vaste en de 21ste en 22ste vaste samen = 20 vasten 
2. Haak de 1e en de 2e vaste en de 19e en 20ste vaste samen = 18 vasten 
3. Haak de 1e en de 2e vaste en de 17e en 18e vaste samen = 16 vasten 
4. t/m 9. 16 vasten 
10. 6 vasten 
Keer om 
11. 6 vasten 



Keer om 
12. 6 vasten 
  
Haak nu nog 3 toeren van 6 vasten aan de andere kant van het bovenpand, je houdt in 
het midden 4 vasten over. 
  
Rugpand 
  
Haak het rugpand t/m  toer 9 hetzelfde als het voorpand. 
10.  16 vasten 
Keer om 
11. 6 vasten, 4 halve vasten,  6 vasten 
Keer om 
12. 6 vasten 
Haak nog 1 toer van 6 vasten aan de andere kant van het rugpand 
  
Haak aan het voorpand 1 of 2 knoopgaten lusjes 
  
Zet de knoop/knoopjes vast op het achterpand 
 
 

Broek 
  

 
 
Rio grijs, kleur 002,  35 gram 
  



 
Je begint met 1 pijp 
  
Haak 23 lossen, sluit tot een ring 
1. 22 vasten 
Haak verder in patroonsteek ( 1 vaste op een vaste, een stokje op de volgende vaste enz, 
) tot 13 cm hoogte 
Haak nu een toer van 22 stokjes. 
Haak nog 2 x een toer van 22 vasten 
  
Haak de 2e pijp, hetzelfde als de 1e. 
  
Leg de pijpen tegenelkaar aan , haak ze in het midden vast met 1 vaste, vanaf nu haak je 
in het rond verder 
1. 44 vasten 
2. 44 vasten 
3. In elke 11e vaste, 2 vasten ( 4x ) = 48 vasten 
Haak verder tot een hoogte van 7.5 cm 
Haak nog 48 stokjes langs de bovenrand, rijg hier eventueel een koordje door 
 

Hoedje 
  

 
 
 
Nodig, Rio  20 gram, kleur 730, oud roze, 
              25 gram, kleur 002, donkergrijs 
               10 gram, kleur 005, wit 
                5 gram, kleur 001, zwart 



  
Het hoedje wordt in 3 delen gehaakt en later aan elkaar genaaid 
  
Begin met de middelste band, oud roze 
  
Haak een ketting van 53 lossen 
Haak 9 toeren van 52 vasten, je keert het werk na elke toer om. 
Hecht af 
  
Luifel, donkergrijs, 
  
Haak een ketting van 53 lossen 
( na elke toer keer je om) 
  
1. 52 vasten 
2. 1e vaste overslaan, 49 vasten  
3. 1e vaste overslaan, 46 vasten 
4. 1e vaste overslaan, 43 vasten 
5. 43 vasten 
6. 1e vaste overslaan, 41 vasten 
7. 1e vaste overslaan, 39 vasten 
8. 39 vasten 
  
Haak langs de buiten rand, ( half ronde kant) nog 2 x 54 vasten 
  
Naai de middelste band en de luifel netjes aan elkaar. 
  
Achterdeel ( cirkel), donkergrijs 
  
Haak 2 lossen, haak 6 vasten in de 1e losse 
  
1.   2 vasten in elke vaste =   12 vasten 
2.   1 vaste in elke 2e vaste = 18 vasten 
3.   1 vaste in elke 3e vaste = 24 vasten 
4.   1 vaste in elke 4e vaste = 30 vasten 
5.   1 vaste in elke 5e vaste = 36 vasten 
6.   1 vaste in elke 6e vaste = 42 vasten 
7.   1 vaste in elke 7e vaste = 48 vasten 
8.   1 vaste in elke 8e vaste = 54 vasten 
9.   1 vaste in elke 9e vaste = 60 vasten 
10. 1 vaste in elke 10e vaste = 66 vasten 
  
Hecht af 
  
Naai de roze band vast aan de cirkel er blijven 12 steken over, dit valt midden achter in de 
nek 
  
Ruche, wit 
  
Haak een ketting van 51 lossen 



1.  50 vasten 
2. *1 vaste in de vaste, (1 vaste- 1 halfstokje-2 stokjes-1 halfstokje- 1 vaste), in de 
volgende vaste ), * herhaal van * tot *,  
  
Hecht af 
  
Naai de ruche in de luifel 
  
Strik, zwart 
  
Haak een ketting van 17 lossen 
1. 16 vasten 
2. * 1 vaste in de vaste, 1 stokje in de volgende vaste, enz *herhaal van * tot * tot het 
einde van de toer 
3. t/m toer 5, is gelijk aan toer 2 
6. 16 vasten 
  
Draai een aantal keer een  zwarte draad om het midden van gehaakte lapje, zo dat je een 
strik krijgt. 
Naai de strik vast op de hoed. 
 

 
 
 
 



Laarsjes,2x 
 

 
  
Nodig Rio kleur 001 zwart,10 gram, wit, restje 
  
Haak 2 lossen, haak 6 vasten in de 1e losse 
  
1.   2 vasten in elke vaste =   12 vasten 
2.   1 vaste in elke 2e vaste = 18 vasten 
3.   1 vaste in elke 3e vaste = 24 vasten 
4.   1 vaste in elke 4e vaste = 30 vasten 
5.  30 vasten in de achterste lus 
6.  30 vasten 
7.  30 vasten 
8.  11 vasten, 4 x 2 vasten samenhaken, 11 vasten = 26 vasten 
9.  10 vasten, 3 x 2 vasten samenhaken, 10 vasten = 23 vasten 
  
Haak nog 8 toeren,  23 vasten 
Haak nog 2 toeren 23 vasten,  met wit 
 

Veel succes, Ilse 
 



 
 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 


