Hilde Trui
No. 1004-192-4999

Materialen

Stekenverhouding

7 (8) 9 (10) bollen a 50 g Soft Alpaca,
kleur 24

19 stokjes = 10 cm
13 rijen = 10 cm

Haaknaald 4 mm
Stekenmarkeerders

Balangrijke informatie

Maat

De trui wordt gehaakt in stokjes met
raglan-minderingen.
De trui heeft een V-hals en ¾ armen.

S (M) L (XL)

Afmetingen
Breedte: 45 (50) 55 (60) cm
Lengte: 55 (56) 57 (58) cm

Koop het garen hier
http://shop.hobbii.nl/hilde-trui
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Rug
Zet 86 (96) 106 (116) l los op en keer met 2 l = 86 (96) 106 (116) s. Keer iedere rij met 2 l.
Ga verder met stokjes-steken tot het werk 35 cm meet. Sluit af met een rij aan de verkeerde
kant.
Hecht af. Laat het werk liggen en haak eerst het voorpand.
Voorpand
Wordt gehaakt als het rugpand. Sluit af met een rij aan de verkeerde kant.
Laat het werk liggen en haak beide mouwen.
Mouwen
Zet 40 (42) 44 (46) l los på en keer met 2 l = 40 (42) 44 (46) s. Keer iedere rij met 2 l.
Ga verder met stokjes, en meerder 1 steek aan iedere zijde in iedere 3e rij tot er 58 (64) 72
(78) steken zijn.
Haak evenwijzig verder tot het werk 34 cm meet = ¾ mouw. Sluit af met een rij aan de
verkeerde kant.
Haak de andere mouw op dezelfde manier.
Pas
Haak de delen samen. Startin het midden van het voorpand = 43 (48) 53 (58) steken aan
iedere kant.
1e rij, goede kant: 1 stk, 2 stk samen, haak tot er nog 5 (5) 6 (6) steken van het voorpand
over zijn, sla 5 (5) 6 (6) steken van de eerste mouw over, haak de resterende steken van de
mouw tot er nog 5 (5) 6 (6) steken over zijn, sla 5 (5) 6 (6) steken van de rug over, haak de
resterende steken van de rug til der er 5 (5) 6 (6) steken over zijn, sla 5 (5) 6 (6) steken van de
andere mouw over, haak de resterende steken van de mouw tot er 5 (5) 6 (6) steken over zijn,
sla 5 (5) 6 (6) steken van het voorpand over, haak tot er nog 3 steken van het voorpand over
zijn, 2 stk samen, 1 stk = 246 (278) 306 (338) steken.
2e rij, verkeerde kant: Stokjes.
Plaats een stekenmarkeerder waar 2 delen samenkomen = 4 raglanzomen. Keer iedere rij met
2 l.
Ga verder met minderen voor de v-hals en raglan:
1 stk, 2 stk samen, *haak tot 3 steken voor de markeerder, 2 stk samen, 2 stk,
2 stk samen*, herhaal van * tot * in totaal 4 keer, haak tot er 3 steken over zijn, 2 stk samen, 1
stk = 8 steken geminderd voor de raglan en 2 steken geminderd voor de v-hals.
Herhaal deze rij tot er geen steken van het voorpand meer zijn.
Montering
Naai de mouwe- en zijnaden samen.
Naai de opening onder de mouwen dicht.
Heel veel plezier!
#hobbiidesign #helleblouse
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