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OsterSpecial
Model 2

OsterSpecial
TOPJE MET GEHAAKTE BLOEM · CLASSICO
Maat: 34/36 (38/40) 42/44
De gegevens voor maat 38/40 staan tussen haakjes, voor maat
42/44 achter de haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven,
geldt dit voor alle maten.
Materiaal: „Classico“ (100% katoen, gemerceriseerd, ll. = 110 m/50
g) van Lana Grossa: 300 (300) 350 g natuurwit (kl. 8); telk. 1 haaknld.
nr. 4 en nr. 4,5.
Elastische opzet: Siehe Kasten.

Model 2

Gehaakt proeflapje: 15 s. en 15 rijen in basispatroon met nld. nr.
4,5 gehaakt = 10 x 10 cm. 1 gehaakte bloem, eveneens met nld. nr.
4,5 gehaakt = ca. 11 cm ø.
Rugpand: 66 (72) 78 l. plus 2 keer-l. in plaats van het 1e st. met nld.
nr. 4,5 opzetten en in basispatroon haken = 66 (72) 78 s. Voor de zijafschuiningen reeds in de 3e rij vanaf de opzet en nog 6x in elke volg.
3e rij aan weersz. telk. 1 s. mind. = 52 (58) 64 s. Daarna 8 cm = 12
rijen rechtdoor haken. Dan weer aan weersz. telk. 1 s. en nog 2x in
elke volg. 5e rij telk. 1 s. meerd. = 58 (64) 70 s. Voor de armsgaten na
32 cm = 48 rijen vanaf de opzet aan weersz. telk. 4 s. mind. Daarna
in elke volg. rij nog 1x 2 s. en 3 (3) 4x telk. 1 s. mind. = 40 (46) 50 s.
Na 4 cm = 6 rijen (5 cm = 7 rijen) 6 cm = 9 rijen armsgathoogte is het
deel beëindigd.

Basispatroon: op een lossenketting h.st. haken. Het 1e h.st. in de
1e rij in de 3e l. vanaf de naald haken, de eerste beide l. gelden in
plaats van het 1e h.st. Het 1e h.st. van elke volg. rij door 2 l. vervangen. De h.st. vanaf de 2e rij steeds tussen 2 h.st. van de vorige rij Voorpand: als het rugpand beginnen. Reeds na 19 cm = 28 rijen
insteken.
vanaf de opzet op de plaats, waar de gehaakte bloem komt, de midd.
7 s. onbehaakt laten en met de rechterhelft afzonderlijk verder haken.
Minderen van meerdere steken aan het begin van de rij: over Voor de ronding in elke volg. rij nog 1x 2 s. en 3x 1 s. mind., 7 rijen
het betreffende aantal s. hv. haken.
rechtdoor haken, dan weer in elke rij 3x 1 s., 1x 2 s. meerd. Aan het
einde van de 17e rij aan de delingsrand 7 lossen opzetten. Nu de
Minderen van meerdere steken aan het einde van de rij: het rechterhelft laten rusten en de linkerhelft tot hier in spiegelbeeld habetreffend aantal s. niet meer haken.
ken, echter zonder de l. aan het einde van de 17e rij. Vervolgens weer
met alle s. samenhangend verder haken, daarbij op de 7 l. tussen de
Minderen van 1 resp. 2 steken: 2 resp. 3 h.st. samen doorhalen beide helften weer basispatroon haken. Voor de armsgaten na 32 cm
(= 1 o. op de naald nemen, in de betreffende s. insteken en de draad = 48 rijen vanaf de opzet aan weersz. telk. 5 s. mind. Daarna in elke
als lus doorhalen, de lus een beetje langer trekken, vanaf * 1 resp. 2x volg. rij nog 1x 2 s. en 4 (5) 5x 1 s. mind. = 36 (40) 46 s. Na 8 cm =
herh., dan met 1 nieuwe o. alle op de naald liggende lussen samen 12 rijen (9 cm = 13 rijen) 10 cm = 15 rijen armsgathoogte is het deel
doorhalen).
beëindigd.
Meerderen van meerdere s. aan het begin van de rij: aan het Afwerken: de gehaakte bloem op de met pijl in het haakpatroon geeinde van de laatste gehaakte rij het betreffende aantal l. haken + 2 l. markeerde plaatsen met telk. 2-3 overhandse steken in de opening in
voor het 1e h.st. en de l. in de volgende rij met h.st. omhaken.
het voorpand naaien. Delen spannen, bevochtigen en laten drogen.
Zijnaden dichtnaaien. De armsgatranden met de haaknld. nr. 4 met
Gehaakte bloem: 8 l. met nld. nr. 4,5 opzetten, met 1 hv. in het rond telk. 2 rijen v. omhaken. De bovenste rand van rug- en voorpand met
sluiten en vlg. haakpatroon 1 haken. Het 1e st. van een t. door 3 l. 2 t. v. omhaken, daarbij in de 1e t. tussen rug- en voorpand voor de
vervangen. Voor de 1e v. van een t. 1 l. extra haken. Elke t. met 1 hv. schouderbanden aan beide zijden telk. 40 (44) 48 s. in elastische
in de bovenste l. van het 1e st. resp. in de 1e v. sluiten. Eventueel met opzet haken en deze s. in de volgende t. eveneens met v. omhaken.
1 hv. naar het begin van de volgende t. verder haken. De 1e - 6e t. Dan voor de onderste ruche de 1e rij h.st. van rug- en voorpand (met
1x haken.
a bemarkeerd) vlg. haakpatroon 2 omhaken. Hiertoe de draad met
nld. nr. 4,5 met 1 hv. op de betreffende plaats aanlussen en in toeren
Meerderen van 1 resp. 2 s.: 2 resp. 3 v. of 2 resp. 3 h.st. in 1 in- haken. Elke t. met 3 l. in plaats van het 1e st. beginnen en elke t. met
steekplaats haken.
1 hv. in de bovenste l. van het 1e st. sluiten.
Opgelet: in de beschrijving worden alle l., v., h.st. en st. steek = s.
genoemd.
ELASTISCHE OPZET
Tekeningen a - c:

2 lossen opzetten, in de 1e l.
insteken en de draad als lus
doorhalen, er liggen 2 lussen
op de naald. Dan met 1 o. beide lussen samen doorhalen.

* 1 l., voor de volg. s. in de voorlaatste l. insteken (de pijl geeft
de insteekplaats aan), de draad
als lus doorhalen en met 1 o.
beide lussen samen doorhalen.

vanaf * steeds

herhalen.
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Haakpatroon 2

Haakpatroon 1
Tekenverklaring:
= 1 losse
= 1 halve vaste
= 1 vaste
= 1 half stokje
= 1 stokje
= 1 dubbel stokje

= pijl voor het aannaaien van de
gehaakte bloem in de opening
Wanneer
de tekentjes
Top mit
Häkelblüte
- Schnitt onder bij elkaar
komen, worden de s. in 1 insteekplaats gehaakt.
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Afkortingen
aan weersz. = aan weerszijden; afb. = afbeelding; afh. = afhalen; afk. = afkanten; afw. = afwisselend; cm = centimeter; db.st. = dubbel
stokje; d.w.z. = dat wil zeggen; g = gram; gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld; h.st. = half stokje; hv. = halve vaste; herh. = herhalen;
kant-s. = kantsteek; kl. = kleur; l. = losse; ll. = looplengte; m = meter; meerd. = meerderen; midd. = middelste; mind. = minderen;
nld. = naald; nr. = nummer; o. = omslag; ø = diameter; opz. = opzetten; pg. = patroongedeelte; s. = steek; samenbr. = samenbreien; st. =
stokje; t. = toer; v. = vaste; vlg. = volgens; volg. = volgende

Het proeflapje
Haak eerst een proeflapje! Daarmee kunt u vaststellen of het aantal
steken en naalden van uw haakwerk met de aangegeven aantallen
in de stekenproef overeenstemmen. Haak een lapje van 12 x 12 cm
in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het proeflapje.

Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in
de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer
daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker
haken of een dunnere haaknaald nemen. Wanneer in uw proeflapje
juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser haken of een
dikkere haaknaald nemen.
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