Pinguïn Sweater
No. 1006-171-9745

Maten: 6 maanden (2 jaar, 4 jaar, 6 jaar)
Niveau: Gemiddeld
Haaknaald: 3.5 mm
Materialen: Easy Care Wool
Kleuren: Wijnrood of lichtblauw
(hoofdkleur)
Wit, zwart, geel, wijnrood of lichtblauw
(pinguin)

voor hoofdkleur - 20 gram voor
pinguïnmotief)
2 jaar = 200 gram / 735 m (180 gram voor
hoofdkleur - 20 gram voor pinguïnmotief)
4 jaar – 250 gram/ 875 m (230 gram voor
hoofdkleur - 20 gram voor pinguïnmotief)
8 aar = 270 gram /1010 m (250 gram voor
hoofdkleur - 20 gram voor pinguïnmotief)

Koop het garen hier:
http://shop.hobbii.nl/pinguïn-sweater

*het is belangrijk om hetzelfde soort garen
te gebruiken voor het pinguïnmotief als de
hoofdkleur

Benodigde hoeveelheid garen
6 maanden = 170 gram / 630 m (150 gram
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Afkortingen in dit patroon:
L = losse
Hstk = half stokje
Stk = stokje
StkV = stokje voorlangs om het stokje van de vorige toer
StkA = stokje achterlangs om het stokje van de vorige toer
Hv = halve vaste
V = vaste
Meerderen: 1 Hstk, 2 L, 1 Hstk
Minderen: haak 2 V samen)

Over het patroon
Deze lieve sweater wordt van boven naar beneden gehaakt en heeft raglanmouwen. We starten
met het haken van het bovenstuk. Hierna worden de mouwen gescheiden van het lijf en de 3
delen worden elk voor zich verder gehaakt.
Het pinguïn motief wordt onderwijl gehaakt in tapestry.
Buiten het patroon zelf, kom ik ook met tips en hulp hoe je het pinguïn motief makkelijker maakt
en hoe je de trui er uit kan laten zien als gebreid.
De Pinguïn sweater zit aansluitend. Wil je liever een losser model, dan kun je een maat groter
haken, of je haakt meer toeren op het bovenstuk.

Over de steken en technieken in het patroon
De hele sweater wordt in halve stokjes (Hv) gehaakt. Maar de steken zijn toch iets anders,
omdat ik de steken haakte door de naald in alle 3 kussen te steken in de laatste doorhaling. De
trui wordt rond gehaakt in toeren, maar zowel van de voorkant als de achterkant. En waarom
dat? Omdat we een patroon hebben midden op het voorpand, en het is belangrijk, dat de steken
op hun plek blijven. Daarom werken we om en om vanaf de voor- en achterkant. Dat betekent,
dat we het werk keren na elke toer en in de omgekeerde richting haken. Het pinguïnmotief is
gehaakt met de tapestry methode. Om te voorkomen, dat je de hoofdkleur de hele toer mee
moet nemen, en dus achter het motief, gebruiken we 2 bollen van de hoofdkleur. Er wordt met
de ene bol gehaakt voor het motief, en daarna haak je met de andere bol.
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De pinguïn wordt gehaakt volgens de teltekening hieronder.

Design door Catalina Ungureanu voor Hobbii.nl - Copyright © 2019 – Alle rechten voorbehouden.

Pagina 3

Elk vierkantje in de teltekening staat voor 1 steek/toer. Je kunt zelf de kleuren kiezen, die mooi
passen bij je hoofdkleur.
Je vindt de uiteindelijke afmeting van elke maat sweater in de tekening hieronder.

*eerste rij = afmeting in cm. Tweede rij = afmeting in Amerikaanse inches.
*Het eerste getal is voor 6 maanden. De getallen tussen haakjes zijn voor de overige maten (4,
6 en 6 jaar).

Patroon
Nu hebben we alle details gehandeld. Dus kunnen we beginnen met het haken van deze
superlieve sweater.
Zoals gezegd, er wordt van boven naar beneden gehaakt. Dus starten we met de halsboord.
Begin met het haken van een lossenketting:
●
●

6 maanden = 72 steken
2 jaar = 80 steken
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●
●

4 jaar = 88 steken
6 jaar = 96 steken

Sluit tot een ring met 1 Hv in de eerste L.
1e toer van de halsboord
Haak 2 L, en daarna 1 Stk in elke steek de gehele toer. Sluit met 1 Hv in het eerste Stk van de
toer.
*we haken de boord rond aan de goede kant, dus je hoeft het werk nu nog niet te keren.
2e toer
Haak 3 L en ga verder met [1 StkV in de volgend steek, 1 StkA in de volgende steek]. Herhaal [
] de gehele toer. Sluit met 1 Hv in de 3e L van het begin van de toer.
3e toer
Herhaal de 2e toer.
*Als je een bredere halsboord wilt, Herhaal dan de 2e toer tot de gewenste boordlengte.

Bovenstuk
*In het patroon voor het bovenstuk staan de aantallen steken voor 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar tussen
haakjes.
1e toer
Haak 2 L, 1 Hstk in de eerste 11 (12, 13, 14) steken, meerder 1 steek (1 Hstk, 2 L, 1 Hstk) in de
volgende steek, 1 Hstk in de volgende 12 (14, 16, 18) steken, meerder 1 steek in de volgende
steek, 1 Hstk in de volgende 22 (24, 26, 28) steken, meerder 1 steek in de volgende steek, 1
Hstk in de volgende 12 (14, 16, 18) steken, meerder 1 steek in de volgende steek en 1 Hstk in
de laatste 11 (12, 13, 14) steken. Sluit met 1 Hv in het eerste Hstk van de toer. Haak 2 L en
keer het werk.
2e toer
[1 Hstk (haak Hstk door de naald te steken door alle 3 lussen) in elke steek tot de hoek (de 2 L
in de meerdering van de vorige toer), meerder 1 steek in de 2 L]. Herhaal [ ] de gehele toer en
sluit met 1 Hv in het eerste Hstk van de toer. Haak 2 L en keer het werk.
Herhaal nu de 2e toer tot de start van het pinguïnmotief, in totaal:
●
●
●
●

6 maanden = 11 toeren
2 jaar = 13 toeren
4 jaar = 15 toeren
6 jaar = 19 toeren
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In de volgende toer beginnen we met een tweede kleur. (de kleur voor de pompon van de muts,
ik heb wit gebruikt).
Maar eerst leggen we alle kleuren, die we gebruiken voor de pinguïn, klaar. Ik heb kleine
bolletjes gemaakt van elke kleur en ze in bakjes gelegd. Daarvoor heb ik een gaatje in elk bakje
gemaakt, waar het garen doorheen is getrokken. En zoals ik schreef aan het begin, nam ik een
nieuwe bol van de hoofdkleur, die wordt gebruikt voor het tweede halve deel van de sweater.
Op die manier voorkom je dat je meer garen verbruikt (voor het meevoeren achter het motief
langs).

Omdat het pinguïnmotief in het midden van het voorpand moet komen, moet je tellen hoeveel
steken je hebt op je voorpand. Het pinguïnmotief is 31 steken breed. Als je de steken hebt
geteld, markeer je de 31 middelste steken. Zorg dat je het pinguïnmotief bij de hand hebt. Dan
kun je meetellen en weet je wanneer er van kleur gewisseld moet worden. Het is handig om het
motief te printen, of gebruik een tablet-mobiele telefoon.
12e (14e, 16e, 20e) toer
Begin de toer zoals normaal. Ga verder met het meerderen in elke hoek, want het bovenstuk is
nog niet klaar. Als je bij de eerste steekmarkeerder bent gekomen (die markeert de eerste steek
van het pinguïnmotief), tellen we de steken van het pinguïnmotief en hoeveel steken je moet
haken van elke kleur. Ga verder op deze manier in elke toer totdat de pinguìn klaar is. Haak met
de hoofdkleur verder tot waar er wordt gewisseld naar een nieuwe kleur. Haak het aangegeven
aantal steken met de nieuwe kleur, wissel hierna weer naar de hoofdkleur, en nu wordt er met
de tweede bol gehaakt over de resterende steken van de toer.
Ga verder op deze manier totdat het bovenstuk klaar is en je in totaal hebt gehaakt:
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●
●
●
●

6 maanden = 23 toeren
2 jaar = 26 toeren
4 jaar = 30 toeren
6 jaar = 32 toeren

Als het bovenstuk klaar is, scheiden we de mouwen van het lijf en beginnen we met het haken
van de 3 delen elk voor zich.

Lijf
Toer 1
Begin de toer zoals normaal. Haak 1 Hstk in elke steek tot de eerste hoek. Haak 1 gedeeltelijk
Hstk in de eerste hoek (sla om, steek de naald in de steek, trek door de lussen). Sla de steken
voor de mouw tot de volgende hoek. Haak nu nog 1 gedeeltelijk Hstk in de volgende hoek, sla
nog een keer om en trek het garen door alle lussen op de naald. Ga verder met het haken van
het pinguïnmotief op het voorpand.
*Je kunt het haken van het pinguïnmotief makkelijker maken, door te tellen hoeveel steken je
moet haken in een andere kleur, voor en na de steken in een andere kleur in de vorige toer.
Als je het voorpand hebt gehad en bij de 3e hoek bent, herhaal je het proces zoals bij de eerste
mouw; haak 1 gedeeltelijk Hstk in de 3e hoek, sla de steken voor de mouw over tot de 4e hoek,
sla nog een keer om en trek het garen door alle lussen op de naald. Ga verder met 1 Hstk in
elke steek van de laatste steken van de toer.
Van nu af haken we 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Op het voorpand gaan we verder met
het pinguïnmotief.
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Als er wordt gehaakt met meer dan 1 kleur, dan ga je tapestry haken, waar het garen wordt
meegevoerd achter de steken. Maar dit geldt uitsluitend voor de steken in het pinguïnmotief.
Bijvoorbeeld, je haakt met zwart, wit, zwart. Eerst haak je met zwart, dan wissel je naar wit,
maar de zwarte draad wordt meegevoerd achter de witte steken tot je weer met zwart moet
haken. Als je de witte steken hebt gehaakt, laat je de draad hangen tot de volgende toer.

Als het pinguïnmotief klaar is, haken we nog een paar toeren met de hoofdkleur totdat de
sweater de gewenste lengte heeft.
Je kunt zoveel toeren haken als je wilt, of in totaal:
●
●
●
●

6 maanden = 38 toeren
2 jaar = 42 toeren
4 jaar = 46 toeren
6 jaar = 50 toeren

Sluit af met het haken van een boord net als bij de hals.

Mouwen
Begin met het aanhechten van het garen midden onder het armsgat. We haken rond in toeren
net als de rest van de sweater, dus we keren het werk steeds.

6 maanden:

Design door Catalina Ungureanu voor Hobbii.nl - Copyright © 2019 – Alle rechten voorbehouden.

Pagina 8

1e toer
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
2e toer
Minder 1 steek (haak 2 V samen), 1 Hstk in elke steek tot er 2 steken over zijn, tag minder 1
steek. Sluit met 1 Hv in de eerste mindering van de toer.
3e-7e toer (5 toeren)
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
Herhaal toer 2-7 in totaal 5 keer en sluit af met het haken van de ribboord zoals bij de hals.

2 jaar:
1e toer
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
2e toer
Minder 1 steek (haak 2 V samen), 1 Hstk in elke steek tot er 2 steken over zijn, tag minder 1
steek. Sluit met 1 Hv in de eerste mindering van de toer.
3e-9e toer (7 toeren)
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
Herhaal toer 2-9 in totaal 6 keer en sluit af met het haken van de ribboord zoals bij de hals.

4 jaar:
1e toer
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
2e toer
Minder 1 steek (haak 2 V samen), 1 Hstk in elke steek tot er 2 steken over zijn, minder 1 steek.
Sluit met 1 Hv in de eerste mindering van de toer.
3e-8e toer (6 toeren)
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
Herhaal toer 2-8 in totaal 7 keer en sluit af met het haken van de ribboord zoals bij de hals.

6 jaar:
1e toer
1 Hstk in elke steek de gehele toer.
2e toer
Minder 1 steek (haak 2 V samen), 1 Hstk in elke steek tot er 2 steken over zijn, minder 1 steek.
Sluit met 1 Hv in de eerste mindering van de toer.
3e-9e toer (7 toeren)
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1 Hstk in elke steek de gehele toer.
Herhaal toer 2-9 in totaal 7 keer en sluit af met het haken van de ribboord zoals bij de hals.
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