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Na trui Rachel is dit de tweede trui die ik haak. Meestal brei ik truien maar met de roze wol 

Punto leek het me leuk om te kijken of ik daar een stoere trui van kon haken. Ik ben erg blij 

met het resultaat, stoer is tie zeker geworden. Het is toch altijd maar afwachten hoe een idee 

uitvalt. Je hebt een plaatje in je hoofd en extra leuk als het dan ook nog zo wordt in het echt.  

 
Steun juf Sas 
Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. Mijn patronen bied ik gratis aan, dat wil 

ik ook zo houden. Het is ook zo'n gedoe om voor een paar euro een patroon te verkopen. 

Mocht je juf Sas toch een kopje koffie gunnen kun je een donatie doen met een zelf gekozen 

bedrag. Super bedankt alvast, alle kleine beetjes helpen!  

https://www.jufsas.com/post/louise
https://www.jufsas.com/post/2016/11/08/trui-met-mouwen-handmade-bij-jufsas
http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
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Ik heb het patroon uitgeschreven, patroon van van de haaksteek uitgetekend in stitch fiddle en 

heb er een film met meer uitleg bij gemaakt. Bij vragen, stel ze dan vooral in de juf Sas haak- 

en brei facebookgroep. Mocht je trui Louise gaan haken, heel veel succes!  

 
Gebruikte steken: 
-lossen 

-vasten 

-stokjes 

 

https://www.jufsas.com/post/louise
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
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Afmetingen:  
Maat 42/44 L 

Panden: Lengte 56 cm van boord tot aan schouder , breedte 62 cm 

Afstand boord tot aan begin hals 50 cm 

Mouwen: lengte 51 cm 

De trui is makkelijk op maat te maken, kijk in filmpje hoe ik uitleg hoe je dit kunt doen. 

 

Wat heb je nodig: 
-9 bollen Punto van Zeeman (dit haalde ik net, mocht je loshaken dan heb je denk ik 10 bollen 

nodig) 

-Haaknaald 8 (voor boord) 

-Haaknaald 10 (voor rest) 

-Stopnaald 

-Etiket 

-schaar 

 

Film bij trui Louise: 

https://youtu.be/5za43Ug_mbQ 

 

Uitgetekende haaksteek in stitch fiddle 

 
Hoe haak je trui Louise: 
 

Voorpand haak 1x 
Je start met het haken van het boord met haaknaald 8. 

Start met 20 lossen 

Toer 1 t/m 50: Haak een keerlosse, haak 20 vasten in de achterste lus (zie ook filmpje) 

Haak nu het uitgeschreven haakpatroon verder op het boord met haaknaald 10. 

Toer 1: haak een keerlosse, haak 1 vaste, *2 lossen, 1 vaste* herhaal die nog 24 keer. Je krijgt 

dus in totaal 26 vasten. 

Toer 2: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 24 keer zodat je 26 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Herhaal toer 1 en 2 nog 12 keer 
Nu start je met de kraag 

Toer 27: haak toer 1 

https://www.jufsas.com/post/louise
https://www.zeeman.com/nl/breigaren-av-000104681.html
https://youtu.be/5za43Ug_mbQ
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Toer 28: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 8 keer zodat je 10 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Toer 29: herhaal toer 1 

Toer 30: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 7 keer zodat je 9 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Toer 31: herhaal toer 1 

Dus je krijgt aan de voorkant toer 28 t/m 31 aan de ene kant (10 keer een groepjes van 3 

stokjes en je mindert naar 9 keer een groepjes van 3 stokjes in toer 30), dan sla je 6 keer een 

groepje van 3 stokjes over voor de hals en dan haak je in de andere 10 groepjes van 3 stokjes 

nog een keer toer 28 t/m 31 

 
Achterpand haak 1x 
Je start met het haken van het boord met haaknaald 8. 

Start met 20 lossen 

Toer 1 t/m 50: Haak een keerlosse, haak 20 vasten in de achterste lus (zie ook filmpje) 

Haak nu het haakpatroon verder op het boord met haaknaald 10. 

Toer 1: haak een keerlosse, haak 1 vaste, *2 lossen, 1 vaste* herhaal die nog 24 keer. Je krijgt 

dus in totaal 26 vasten. 

Toer 2: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 24 keer zodat je 26 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Herhaal toer 1 en 2 nog 13 keer dus je haakt in totaal 28 toeren 
Toer 29: haak toer 1 

Toer 30: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 7 keer zodat je 9 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Toer 31: herhaal toer 1 

Dus je krijgt aan de achterkant 9 keer een groepjes van 3 stokjes, dan sla je 8 keer een groepje 

van 3 stokjes over voor de hals en haak je in de andere 9 groepjes van 3 stokjes nog een keer 

toer 30 en 31 

 

Tip hals smaller of wijder maken: Wil je de hals smaller of wijder maken, dan kan je de 

groepjes van stokjes groter of kleiner maken. 

Bij een wijdere hals bv haak 7 groepjes van 3 stokjes, sla 12 groepjes van 3 stokjes over en 

haak dan weer 7 groepjes van 3 stokjes haken. Als je altijd maar een totaal van 26 groepjes 

van 3 stokjes hebt. 

https://www.jufsas.com/post/louise
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Bij een smallere hals bv haak 10 groepjes van 3 stokjes, sla 6 groepjes van 3 stokjes over, 

haak 10 groepjes van 3 stokjes. Als je altijd maar een totaal van 26 groepjes van 3 stokjes 

hebt. 

 

Tip trui op maat maken: neem een trui van jezelf die goed past, haak het boord net zo breed 

als die trui. Haak het uitgetekende en beschreven patroon op het boord. Ik had 50 toeren voor 

boord en daarop 26 groepjes (25 +1) van drie stokjes. Haak je bv 64 toeren voor boord, dan 

krijgt je 33 groepjes (32 + 1) met 3 stokjes. Neem een even aantal toeren, die deel je door 2 

en die uitkomst + 1. Dat is het aantal vasten die je verdeelt over het boord. Ik leg in film ook 

nog meer uit hoe je de trui op maat maakt. 

 

-Hecht de draden af 

-haak de schoudernaden met vasten aan elkaar (meet dan meteen hoe lang jouw mouwen 

worden) 

 
Mouw haak 2x 
Je start met het haken van het boord met haaknaald 8. 

Start met 20 lossen 

Toer 1 t/m 24: Haak een keerlosse, haak 20 vasten in de achterste lus (zie ook filmpje) 

Haak nu het haakpatroon verder op het boord met haaknaald 10. 

Toer 1: haak een keerlosse, haak 1 vaste, *2 lossen, 1 vaste* herhaal die nog 11 keer. Je krijgt 

dus in totaal 13 vasten. 

Toer 2: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 11 keer zodat je 13 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Herhaal toer 1 en 2 nog 3 keer 
Nu ga je meerderen, kijk ook in filmpje hoe je dit moet doen. 

Toer 9: haak een keerlosse, haak 1 vaste om eerste stokje en 3 derde stokje, *haak 2 lossen, 1 

vaste* herhaal nog 10 keer, bij laatste groep van drie stokjes, haak je 1 vaste om eerste stokje 

en om derde stokje. Je meerdert dus aan beide kanten 1 vaste, in totaal krijg je 15 vasten. 

Toer 10: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 13 keer zodat je 15 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Toer 11: haak een keerlosse, haak 1 vaste, *2 lossen, 1 vaste* herhaal die nog 13 keer. Je 

krijgt dus in totaal 15 vasten. 

Toer 12: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 13 keer zodat je 15 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 
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Herhaal toer 11 en 12 nog 2 keer.  
Toer 17: haak een keerlosse, haak 1 vaste om eerste stokje en 3 derde stokje, *haak 2 lossen, 

1 vaste* herhaal nog 12 keer, bij laatste groep van drie stokjes, haak je 1 vaste om eerste 

stokje en om derde stokje. Je meerdert dus aan beide kanten 1 vaste, in totaal krijg je 17 

vasten. 

Toer 18: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 15 keer zodat je 17 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Toer 19: haak een keerlosse, haak 1 vaste, *2 lossen, 1 vaste* herhaal die nog 15 keer. Je 

krijgt dus in totaal 17 vasten. 

Toer 20: haak 3 lossen (eerste stokje), 2 stokjes in de vaste, *haak 3 stokjes in de vaste* 

herhaal dit nog 15 keer zodat je 17 keer een groepje van 3 stokjes krijgt 

Herhaal toer 19 en 20 nog 2 keer.  

In totaal haak je 24 toeren 

 
Kraag 
Start met 5 lossen met haalnaald 8 

Toer 1: Haak een keerlosse, haak 5 vasten in de achterste lus 

Toer 2: Haak een keerlosse, haak 5 vasten in de achterste lus zet de toer met een halve vaste 

vast aan het pand, haak nog een halve vaste 

Herhaal toer 1 en 2 nog keer 

Als je aan het eind komt haak je begin en eind samen (zie ook in filmpje, daar leg ik het uit) 

 

Verder in elkaar zetten van trui Louise: 
-neem het midden van de mouw, zet dit vast met een speld op de schoudernaad 

-verdeel de mouw netjes langs voor- en achterpand, speld dit vast 

-haak de mouw met vasten aan het voor- en achterpand met haaknaald 8 

-speld de zijkanten en de mouwen dicht 

-haak de zijkanten en de mouwen met vasten aan elkaar 

-naai het etiket op het voorpand 

Je trui Louise is af! 

https://www.jufsas.com/post/louise
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Haken met juf Sas op Instagram, Pinterest of YouTube 
Meer haakinspiratie, volg dan: 

juf Sas op Instagram @hakenmetjufSas 

juf Sas op Pinterest https://nl.pinterest.com/jufSascom/ 

juf Sas op YouTube https://www.youtube.com/user/jufsassie  

 

Nieuwsbrief 
Mis niks en schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van juf Sas 

https://www.jufsas.com/nieuwsbrief  

 

Het haakpatroon in pdf: 
Als je dit patroon opslaat, bedenk dan even hoeveel tijd het me gekost heeft om dit voor jou te 

maken en hoeveel het jou dan waard is. 

 

Prima dat je dit patroon gebruikt, graag zelfs. Ik zou het leuk vinden als je mij als 

tegenprestatie voor het gratis patroon een foto van jouw eindresultaat mailt of showt in de juf 

sas haak- en brei groep. Gebruik op social media de hashtags #jufsas #hakenmetjufsas 

Bedankt alvast! 

 

https://www.jufsas.com/post/louise
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://nl.pinterest.com/jufSascom/
https://www.youtube.com/user/jufsassie
https://www.jufsas.com/nieuwsbrief
https://www.wix.com/dashboard/4a0c2ae5-6ec7-407b-81a6-86289cd13789/blog/published/search/.hash.jufsas?referralInfo=sidebar
https://www.wix.com/dashboard/4a0c2ae5-6ec7-407b-81a6-86289cd13789/blog/published/search/.hash.hakenmetjufsas?referralInfo=sidebar
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Vragen 
Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-en breigroep waar je je vragen in kunt 

stellen en mocht echt nog vragen hebben via contact op de site kan je me ook altijd bereiken. 

Ik pas alleen geen patronen aan, kan je geen advies geven over wol en haak niet op verzoek. 

 

Klik hier voor meer gratis haak- en breipatronen van juf Sas 

 

 
 

https://www.jufsas.com/post/louise
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.jufsas.com/creatief

