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Haakpatroon: Barbiejurk met beenwarmers   

Benodigdheden: standaardacryl voor pen 2-3 kleur oranje en groen, (stekenproef 28st
x 38nld = 10x10 cm). 
Haaknaald nummer 2. 
Let op: voor het haken geldt dat de eerste vaste van een rij altijd wordt vervangen
door een keerlosse, en het eerste stokje van een rij altijd wordt vervangen door twee
keerlossen. 

 
Jurkje: 
Achterpand: Zet 22 + 1 keerlosse op met haaknaald 2 en oranje. Haak voor de boord
2 rijen vasten en ga dan verder in stokjes tot (1 rij groen en 16 rijen oranje) en kant af.
Het pandje moet 8 centimeter breed en 12 cm hoog zijn. 

Voorpand: Haak als rugpand tot een hoogte van 10 cm. Laat dan de middelste 4
stokjes staan voor de hals. Minder aan weerszijden voor de halsopening nog 2x1 stokje.
Kant de resterende stokjes af op dezelfde hoogte als het rugpand. 

Mouwen: Zet 12 lossen + 1 keerlosse op met oranje en haaknaald 2. Haak 2 rijen
vasten en ga dan verder in stokjes. Haak 1 rij groen en 8 rijen oranje. Meerder 5 keer
aan weerszijden 1 stokje (is 22 stokjes) en kant af. Het mouwtje moet 7 cm hoog zijn.
Haak de tweede mouw precies zo. 
Sluit de schoudernaden. Haak langs de halsopening met groen een rij vasten ( 30
vasten) Haak totaal 10 rijen vasten, meerder hierbij in de 7e en de 9e rij regelmatig
verdeeld 10 vasten. (totaal 50 vasten) Kant af en sla de halsboord om naar buiten. 
Zet de mouwen aan en sluit de overige naden. 

Ceintuur: Haak met groen een ketting van 70 lossen en haak hierop 1 rij vasten. 

Beenwarmers:Haak met groen 14 lossen, haak verder in vasten tot een totaalhoogte
van 7 cm. Kant af en sluit de naad. Haak de andere beenwarmer hetzelfde. 

Mutsje: Zet 6 lossen op met groen en sluit met een halve vaste tot een ring. Haak 2 lossen voor het eerste stokje en dan nog 14 stokjes in de
ring. Sluit de ring met een halve vaste. Voor de 2e rij: haak op elk stokje 2 stokjes. 3e rij: haak weer op elk stokje 2 stokjes (totaal 60 stokjes).
4e rij: haak in vasten, daarbij steeds twee vasten samen afhaken (totaal 30 vasten). 5e rij: haak in vasten. 6e rij: haak 2 vasten, dan 2 vasten
samen afhaken, herhaal dit. Kant af. 

Tasje: Zet 6 lossen op met groen en sluit met een halve vaste tot een ring. Haak 2 lossen voor het eerste stokje en dan nog 14 stokjes in de
ring. Sluit de ring met een halve vaste. Voor de 2e rij: met oranje op elk van de volgende 11 stokjes, twee stokjes haken, dan het werk keren
voor de 3e rij. 3e en 4e rij: met groen vasten haken. 
Dan nog voor de tasriem 20 lossen haken en deze riem vastzetten aan de overkant. 
Haak dit tasdeel nog een keer en zet dan de twee tasdelen met een rij vasten aan de buitenrand aan elkaar vast. Veel Haakplezier!  
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