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Haakpatroon: Meisjesjasje van bouclé

MAAT: 2 en 4jaar = 92 en 104 cm lichaamslengte. Bij verschillende aanwijzingen staat
4 jaar tussen haakjes.
MATERIAAL: 520 (600) g roomwitte bouclé wol, geschikt voor haaknaalden nr 9, een
rest rode dikke sportwol. Een haaknaald nr 5 en 9. 6 knopen.
GRONDPATROON NAALD NR 9: lossen opzetten deelbaar door 2. 1 e tr
(heengaande): in de 3e losse vanaf de haaknaald 1 vaste * 1 losse, 1 st overslaan, 1
vaste in de volgende st, vanaf * herhalen.
2e tr(teruggaande): 2 lossen om te keren, * 1 vaste om de losse, 1 losse, vanaf *
herhalen. De 2e tr: steeds herhalen.
STEEKGROOTTE: 9 st en 8 tr = 10cm.
ACHTERPAND: 40 (44) + 2 lossen om te keren met roomwit opzetten en in
grondpatroon haken, daarbij aan beide zijden iedere 3e tr 5 (6) x 1 st minderen = 30
(32) st. Bij een hoogte van 29 (32) cm voor de armsgaten aan beide zijden iedere tr 1
x 2, 2x1st
minderen = 22(24) st, verder recht haken. Bij een hoogte van 42 (46) cm voor de
schouders iedere tr 2 x 3 (1 x 3, 1 x 4) st minderen. Tegelijkertijd voor de
halsuitsnijding de middelste 6 st onbewerkt laten, aan beide zijden daarvan in de
volgende tr 1 x 2 st minderen.
LINKERVOORPAND: 20 (22) + 2 lossen om te keren met room wit opzetten en in
grondpatroon haken, daarbij zijnaad, armsgat en schouders vormen als bij het
achterpand. Voor de halsuitsnijding bij een hoogte van 38 (42) em iedere tr I x 2, 3 x
1 st minderen. RECHTERVOORPAND: tegengesteld haken.
MOUWEN: 12 (14) + 2 lossen om te keren met roomwit opzetten en in grondpatroon
haken, daarbij aan beide zijden iedere 4e (5e) tr 4 x 1 st meerderen = 20 (22) st. Bij
een hoogte van 22 (27) cm voor de kop van de mouw aan beide zijden iedere tr 1 x
2,4 (5) x I, I x 2 st minderen. Er zijn 4 st over.
ZAKKEN: 12 + 2 lossen om te keren met roomwit opzetten en in grondpatroon 12 (14)
cm haken. AFWERKING: de naden met een gladde draad sluiten. Met de rode wol en nld nr 5 de randen van de mouwen en het jasje als volgt
omhaken: om de losse en keerlosse steeds een groep = 1 vaste, 1 losse, 1 vaste haken. Langs de voorrand van het rechtervoorpand tegelijkertijd
11 (15) cm vanaf de onderkant beginnend de knoopsgaten inhaken: de eerste keer tussen de groep i.p.v. 1 losse 3 lossen haken, verder nog 5 x
in iedere 2e groep steeds een knoopsgat inhaken. De zakken opnaaien.
Veel Haakplezier!
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