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Voor onze Nellie, de bijnaam van kleindochter Noa, heb 

ik dit zomertruitje Nel gehaakt met 3/4 mouw. Het is 

zo’n schattig truitje geworden, echt om op te eten. Ik 

heb het truitje gehaakt met 4 bollen (ruim voldoende) 

Safran (colour 50) van Drops. En omdat ik hem echt zo 

leuk vind, ga ik er ook een volwassen variant van 

haken. 

 

De trui past super goed. Ik ben blijven meten, dat is 

het allerbelangrijkste zodat je de trui echt op maat 

maakt.  

 
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 
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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!  

 

Ik heb het patroon uitgeschreven, 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 Nel gaan haken, heel 

veel succes!  

 

Gebruikte steken: 
-losse (chain) 

-halve vaste (slipstitch) 

-vaste (en:double crochet am:single crochet) 

-stokje (en:treble am:double crochet) 

-popcorn van 5 stokjes (en:5 treble am: 5 double 

crochet) 

 
Afmetingen trui Nellie:  

Beschrijving van deze trui is voor maat 116 Noa is 3 jaar en 9 

maanden. 
De trui is makkelijk op maat te maken, meet goed je 

omvang, de lengte en je mouwen. 

 

Voor- en achterpand:  

Totale lengte 39 cm (van onderkant tot aan hals), boord 

is 5,5 cm,  

breedte van voor- of achterpand is 31 cm 

3/4 Mouw: totale lengte 22 cm  

Boord mouw: 5,5 cm 
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Wat heb je nodig: 

-4 bollen Safran van Drops (colour 50) 

-Haaknaald 3 (voor boord) 

-Haaknaald 3,5 (voor rest) 

-Stopnaald 

-Label (zie hoe ik mijn eigen label heb laten maken) 

-Schaar 

 
Film bij trui Nel: 
Nog even geduld, bijbehorende film verschijnt 

binnenkort 

 

 

Uitgetekende haakpatroon in stitch fiddle 

 
Hoe haak je Trui Nellie: 
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Voor en achterpand haak je 1 keer 

Je start met het haken van het boord met haaknaald 3. 

Start met 15 lossen 

Boord Toer 1 t/m 100: Haak een keerlosse, haak 15 vasten in 

de achterste lus. Zo haak ik al mijn boorden, zie 

bijvoorbeeld uitleg in filmpje van trui Méja.  

Haak toer 1 en toer 100 vast met 15 halve vasten in de 

buitenste lussen zodat je boord meteen gesloten en rond 

is.  

Haak nu het haakpatroon verder op de bovenkant van het 

boord met haaknaald 3,5. 

 
Let op: je haakt de panden rond, sluit iedere toer met een halve vaste in de 3 

losse van het eerste stokje en je draait je haakwerk na iedere toer! 
 

 

Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 127 stokjes, 

(haak in iedere 4de steek 2 stokjes) totaal 128 stokjes  

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes maar 

haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, haak 

3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 3 

losse*, *herhaal tot aan eind  

Toer 3: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 127 stokjes 

totaal 128 stokjes 

Toer 5: haak 3 lossen (eerste stokje) haak in zelfde 

steek nog 2 stokjes, haak een losse, sla 3 stokjes 
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over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak een 

losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek (totaal 

dus 6 stokjes in dezelfde steek), *haak een losse, sla 

3 stokjes over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 

stokjes over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak 

een losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek 

(totaal dus 6 stokjes in dezelfde steek)*, *herhaal tot 

aan het eind 

Toer 6: Haak een keerlosse, haak boven op de 3 stokjes 

een vaste, *haak 3 lossen, haak in de vaste een popcorn 

van 5 stokjes, haak 3 lossen, haak een vaste door de 

losse*, *herhaal tot aan eind 

Toer 7: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Herhaal toer 2 t/m 7 nog 2 keer 

Toer 20: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes 

maar haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, 

haak 3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 

3 losse*, *herhaal tot aan eind  

Toer 21: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Nu gaan we splitsen voor de armsgaten 

 
Achterpand: 

Toer 22: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 63 stokjes, 

totaal 64 stokjes  

Toer 23: haak 3 lossen (eerste stokje) haak in zelfde 

steek nog 2 stokjes, haak een losse, sla 3 stokjes 
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over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak een 

losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek (totaal 

dus 6 stokjes in dezelfde steek), *haak een losse, sla 

3 stokjes over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 

stokjes over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak 

een losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek 

(totaal dus 6 stokjes in dezelfde steek)*, *herhaal tot 

aan het eind, eindig met 3 stokjes in dezelfde steek 

Toer 24: Haak een keerlosse, haak boven op de 3 stokjes 

een vaste, *haak 3 lossen, haak in de vaste een popcorn 

van 5 stokjes, haak 3 lossen, haak een vaste door de 

losse*, *herhaal tot aan eind 

Toer 25: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Toer 26: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes 

maar haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, 

haak 3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 

3 losse*, *herhaal tot aan eind  

Toer 27: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Herhaal toer 22 t/m 27 nog 1 keer 

Toer 34: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 20 stokjes, 

totaal 21 stokjes aan 1 schouder, hecht draad af, sla 22 stokjes over haak 21 

stokjes voor andere schouder, hecht het draad af. 
 

 

Verder met voorpand:  

Toer 22: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 63 stokjes, 

totaal 64 stokjes  

Toer 23: haak 3 lossen (eerste stokje) haak in zelfde 

steek nog 2 stokjes, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak een 

losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek (totaal 

dus 6 stokjes in dezelfde steek), *haak een losse, sla 

3 stokjes over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 

stokjes over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak 

een losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek 

(totaal dus 6 stokjes in dezelfde steek)*, *herhaal tot 

aan het eind, eindig met 3 stokjes in dezelfde steek 
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Toer 24: Haak een keerlosse, haak boven op de 3 stokjes 

een vaste, *haak 3 lossen, haak in de vaste een popcorn 

van 5 stokjes, haak 3 lossen, haak een vaste door de 

losse*, *herhaal tot aan eind 

Toer 25: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Toer 26: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes 

maar haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, 

haak 3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 

3 losse*, *herhaal tot aan eind  

Toer 27: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Toer 28: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 63 stokjes, 

totaal 64 stokjes  

Toer 29: haak 3 lossen (eerste stokje) haak in zelfde 

steek nog 2 stokjes, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak een 

losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek (totaal 

dus 6 stokjes in dezelfde steek), *haak een losse, sla 

3 stokjes over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 

stokjes over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak 

een losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek 

(totaal dus 6 stokjes in dezelfde steek)*, *herhaal tot 

aan het eind, eindig met 3 stokjes in dezelfde steek 

Toer 30: Haak een keerlosse, haak boven op de 3 stokjes 

een vaste, *haak 3 lossen, haak in de vaste een popcorn 

van 5 stokjes, haak 3 lossen, haak een vaste door de 

losse*, *herhaal tot aan eind 

Nu gaan we minderen voor de hals, dus haak je maar 1 schouderdeel 

Toer 31: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

nog 4 x totaal haak je 6 groepjes van 4, 24 stokjes  

Toer 32: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 2 stokjes 

maar haal niet door, haak de 3 stokjes in 1 keer door, 

haak 3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 

3 losse*, *herhaal nog 4 keer (je mindert 1 aan begin) 

Toer 33: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

nog 3 x, eindig met 2 stokjes (totaal 22 stokjes) 

Toer 34: haak 3 lossen (eerste stokje), sla tweede stokje 

over, haak 20 stokjes (totaal 21 stokjes 1 minderen aan begin) 
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Sla 26 stokjes over (de halsopening)en begin aan ander schouderdeel 
 

 

Toer 31: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

nog 4 x totaal haak je 6 groepjes van 4, 24 stokjes  

Toer 32: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes 

maar haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, 

haak 3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 

3 losse*, *herhaal nog 3 keer, eindig met 3 stokjes die 

je in 1 keer doorhaal (je mindert 1 aan het eind) 

Toer 33: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

nog 3 x, eindig met 2 stokjes (totaal 22 stokjes) 

Toer 34: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 20 stokjes sla 

een na laatste stokje over (totaal 21 stokjes 1 minderen aan eind) 

 

 

-Hecht de draden af 

-haak met een halve vaste of naai de schoudernaden aan 

elkaar (meet dan meteen hoe lang jouw mouwen moeten worden) 

 
Mouw haak 2x 

Je start met het haken van het boord met haaknaald 3. 

Start met 15 lossen 

Boord Toer 1 t/m 28: Haak een keerlosse, haak 15 vasten in 

de achterste lus (zie ook uitleg in filmpje)  
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Haak toer 1 en toer 28 vast met 15 halve vasten in de 

buitenste lussen zodat je boord meteen gesloten en rond 

is.  

Haak nu het haakpatroon verder op de bovenkant van het 

boord met haaknaald 3,5. 

 

 

Let op: je haakt je mouw rond, sluit iedere toer met een halve vaste in de 3 

losse van het eerste stokje en je draait je haakwerk na iedere toer! 
 

 

Toer 1: haak 3 lossen (eerste stokje), haak nog 55 

stokjes (totaal 56 stokjes) Haak in iedere steek 2 stokjes 

tot je totaal 56 stokjes hebt gehaakt.  

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes maar 

haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, haak 

3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 3 

losse*, *herhaal tot aan eind  

Toer 3: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 55 stokjes 

totaal 56 stokjes 

Toer 5: haak 3 lossen (eerste stokje) haak in zelfde 

steek nog 2 stokjes, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 stokjes 

over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak een 

losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek (totaal 

dus 6 stokjes in dezelfde steek), *haak een losse, sla 

3 stokjes over, haak een vaste, haak een losse, sla 3 

stokjes over, haak 3 stokjes in de zelfde steek, haak 

een losse, haak weer 3 stokjes in dezelfde steek 

(totaal dus 6 stokjes in dezelfde steek)*, *herhaal tot 

aan het eind 

Toer 6: Haak een keerlosse, haak boven op de 3 stokjes 

een vaste, *haak 3 lossen, haak in de vaste een popcorn 

van 5 stokjes, haak 3 lossen, haak een vaste door de 

losse*, *herhaal tot aan eind 

Toer 7: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Herhaal toer 2 t/m 7 nog 1 keer 

Toer 14: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes maar 

haal niet door, haak de 4 stokjes in 1 keer door, haak 
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3 lossen, *haak 4 stokjes niet helemaal door, haak 3 

losse*, *herhaal tot aan eind  

Toer 15: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 3 stokjes om 

de 3 lossen, *haak 4 stokjes om de 3 lossen*, *herhaal 

tot aan eind  

Toer 16: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak 55 stokjes 

totaal 56 stokjes 

 
Verder in elkaar zetten van trui Nellie: 
-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 met een halve vaste of naai de mouw vast aan het 

voor- en achterpand  

-naai het label op het voorpand  
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Hals: 

Start met 5 lossen met haalnaald 3 

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 34 keer (totaal 70 toeren) 

Als je aan het eind komt haak je begin en eind samen, 

hecht de draad af.  

 

 

Zomertrui Nellie is af! 

 
Haken met juf Sas op Instagram en Pinterest 
Meer haakinspiratie, volg dan @hakenmetjufSas op 

Instagram of juf Sas op Pinterest 

https://nl.pinterest.com/jufSascom/ 

 

 

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 

https://www.jufsas.com/post/nellie
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://nl.pinterest.com/jufSascom/


Zomertrui Nellie handmade by juf Sas met gratis haakpatroon 

Juf Sas  https://www.jufsas.com/post/nellie 

 

social media de hashtags #jufsas #hakenmetjufsas 

Bedankt alvast!  

 

 

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 
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