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Op 17 juli kreeg ik een grote doos vol met allerlei kleuren van Soft Mix van By Claire van 

Echt Studio (super bedankt) opgestuurd. Ik had een trui voor ogen en was benieuwd of me dat 

zou gaan lukken met dit materiaal. Ik heb er al deken Feikje mee gehaakt en weet hoe fijn het 

haakt maar of een trui er ook leuk van zou zijn, dat wist ik niet zeker.  

 
Maar ik had niet hoeven te twijfelen want wat is het gelukt. Het was soms letterlijk zweten 

(dat heb je als je met 30 graden met een trui bezig bent) maar het was alle inzet ruimschoots 

waard. Echt ik ben zo blij met deze vrolijke trui die echt super lekker zit en perfect past.  

https://www.jufsas.com/post/truicaja
https://www.echtstudio.nl/?s=soft+mix
https://www.echtstudio.nl/?s=soft+mix
https://www.jufsas.com/post/tafelkleed
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Met elf gave kleuren heb ik deze kleurrijke trui maken. Ik haakte de trui met haaknaald 8 

lekker chuncky! Ik heb de trui Caja genoemd, dat heb ik Caja Hulsker beloofd die me op het 

idee van deze trui bracht.  

 
Het was wel even puzzelen met deze trui. Je hebt een idee in je hoofd maar weet niet hoe het 

uit zal vallen. Ik heb veel te veel granny's gehaakt (ook zelfs halve granny's) die later niet 

nodig bleken te zijn. Het ontwerpproces is er vaak een van vallen en opstaan, haken en 

uithalen, vast maken en weer los knippen. Maar nu de trui af is ben ik helemaal trots op het 

gave eindresultaat. Dat geeft zoveel voldoening.  

https://www.jufsas.com/post/truicaja
https://www.instagram.com/caja1966/
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Het is echt een heerlijke vrolijke zonnige herfsttrui geworden, die ook aan twee kanten 

draagbaar is. Ik zie mezelf al een mooie boswandeling maken en daarna lekker binnen 

bijkomen met een heerlijke kop warme chocolademelk (of een wijntje :-)). Ik ga vrolijk de 

herfst tegemoet! 

 

 

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!  

 
Ik heb het patroon uitgeschreven, uitgetekend in stitch fiddle en heb er een film met meer 

uitleg bij gemaakt. Gaandeweg het haakproces heb ik niet alles op film vastgelegd. Dat is ook 

een beetje moeilijk als je ook zelf voor het eerst iets haakt. De film is ook niet bedoeld om te 

leren haken maar ter ondersteuning van dit geschreven haakpatroon. Bij vragen, stel ze dan 

vooral in de juf Sas haak- en brei facebookgroep. Mocht je trui Caja gaan haken, heel veel 

succes!  

https://www.jufsas.com/post/truicaja
http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
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Gebruikte steken: 
-losse (chain) 

-halve vaste (slipstitch) 

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

-stokje (en:treble am:double crochet) 

-popcorn van 3 én 5 stokjes (mouw) (en:5 treble am: 5 double crochet) 

 
Afmetingen trui Caja:  
Beschrijving van deze trui is voor maat 42/44/XL  

De trui weegt 845 gram 

En bol soft mix van 50 gram is 66 meter. 

 

Voor- en achterpand:  

Lengte boord 30,5 cm  

Lengte bovenkant (driehoek en granny's) 34,5 cm 

Totale lengte trui(van onderkant tot aan hals) 65 cm 

Granny 12 x 12 cm  

Lengte driehoek 16,5 cm  

Breedte driehoek 26 cm 

breedte van voor- of achterpand is 47 cm 

Halsbies 5 cm 

Mouw:  

Lengte boord 18 cm 

Totale lengte 52 cm  

Breedte mouw 20 cm dubbel gemeten 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Wat heb je nodig: 
-2 bollen Vintage Blue Soft mix van By Claire 

-2 bollen Taupe Soft mix van By Claire 

-2 bollen Ice Blue Soft mix van By Claire 

-2 bollen Cognac Soft mix van By Claire 

-2 bollen Caramel Soft mix van By Claire 

-2 bollen Powder Pink Soft mix van By Claire 

-2 bollen Orange Soft mix van By Claire 

-2 bollen Brown Soft mix van By Claire 

-2 bollen Ocher Soft mix van By Claire 

-2 bollen Petrol Soft mix van By Claire 

-2 bollen Vintage pink Soft mix van By Claire 

-Haaknaald 8  

-Stopnaald 

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

-Schaar 

 

Moeilijkheidsgraad: *** dit patroon is voor een geoefende haakster 

 

Hoe haak je trui Caja: 
 

Film: 
Bekijk eerst de film van de trui daar leg ik al een hoop dingen uit. Het is geen filmpje om te 

leren haken, het is een video begeleiding bij het uitgeschreven patroon om het allemaal wat 

duidelijker te maken.  

Boord voor en achterpand haak je 1 keer 
Je start met het haken van het boord (je haakt het boord verticaal, zie ook het filmpje) 

 

 

Start met 45 lossen met kleur Taupe 

Haak een keerlosse en haak 45 halve vasten in de achterste lus 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met taupe 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met petrol 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met cognac 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
https://www.jufsas.com/post/label
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Haak 8 toeren 45 halve vasten met powder pink 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met vintage blue 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met ocher 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met ice blue 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met brown 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met vintage pink 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met orange 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met caramel 

Voorpand totaal 88 toeren 

 
Ga nu gewoon verder met het achterpand en herhaal de kleuren opnieuw 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met taupe 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met petrol 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met cognac 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met powder pink 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met vintage blue 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met ocher 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met ice blue 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met brown 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met vintage pink 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met orange 

Haak 8 toeren 45 halve vasten met caramel 

Achterpand totaal 88 toeren 

Hecht niet af maar haak de voor en achterpand aan elkaar (zie filmpje). 

Hecht nu af. 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Driehoek 

Teltekening: 

 
Start met het haken van de driehoek op het boord. Zie fimpje voor uitleg.  

Ik heb iedere toer met een andere kleur gehaakt (voor- en achterpand) en begin iedere toer 

aan dezelfde kant. 

Voorkant: kleuren cognac, taupe, powder pink, petrol, orange, caramel, ice blue 

Achterkant: kleuren petrol, brown, orange, vintage pink, poweder pink, vintage blue, ocher 

 

 

Toer 1: Start met een halve vaste op het boord, een stokjeslengte van het midden af. Zet de 

toer met een stokjeslengte vast met een halve vaste op het boord.  

Haak een losse, 3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes in het midden.  

Toer 2: Start met een halve vaste op het boord, een stokjes lengte van toer 1 af.  

Haak een losse, haak 3 stokjes om de losse van toer 1, haak een losse, haak in de hoek 3 

stokjes, 3 lossen, 3 stokjes, haak een losse, haak om de laatste losse 3 stokjes en een losse en 

zet de toer met een stokjeslengte vast met een halve vaste op het boord.  

 

 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Herhaal toer 2 en haak door tot toer 7 

 
Granny je haakt in totaal 12 granny's, 6 verschillende kleuren, iedere toer haak je met 

een andere kleur: 
Zie ook film voor uitleg  

Voorkant 
Granny 1: kleuren powder pink, orange, ocher, vintage blue, vintage pink 

Granny 2: kleuren ocher, vintage blue, caramel, petrol, ice blue 

Granny 3: kleuren ice blue, petrol, taupe, powder pink, cognac 

Achterkant 
Granny 4: kleuren cognac, caramel, petrol, orange, taupe 

Granny 5: kleuren brown, vintage blue, orange, taupe, caramel 

Granny 6: kleuren taupe, brown, ice blue, cognac, powder pink 

 
Toer 1: start met een magische ring en haak hier 8 vasten in, sluit met een halve vasten 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak nog 2 stokjes niet helemaal af maar haal ze samen 

door, haak 2 lossen, *haak 1 popcorn van 3 stokjes, haak 2 lossen* *herhaal nog 6 keer, zet de 

toer vast met een halve vaste in de derde losse van het eerste stokje.  

 
Toer 3: Haak een keerlosse, haak 1 vaste, 3 lossen en een 1 vaste, *haak in de hoek 1 popcorn 

van 3 stokjes, 3 lossen en 1 popcorn van 3 stokjes, haak 1 vaste, 3 lossen, 1 vaste* *herhaal 

nog 2x eindig met een hoek 1 popcorn van 3 stokjes, 3 lossen en 1 popcorn van 3 stokjes, zet 

de toer vast met een halve vaste 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje) haak nog 2 stokjes, haak 1 losse, haak 1 popcorn van 3 

stokjes, haak 2 lossen, haak 1 popcorn van 3 stokjes, haak 3 lossen, *haak 1 popcorn van 3 

stokjes, haak 2 lossen, haak 1 popcorn van 3 stokjes, haak 1 losse, haak 3 stokjes, 1 losse, 

haak 1 popcorn van 3 stokjes, haak 2 lossen, haak 1 popcorn van 3 stokjes, haak 3 lossen* 

*herhaal nog 2x, eindig met 1 popcorn van 3 stokjes, haak 2 lossen, haak 1 popcorn van 3 

stokjes, haak 1 losse en zet de toer vast met een halve vaste 

 
Toer 5: Haak een keerlosse, haak 8 vasten, *haak 2 lossen, haak 13 vasten* *herhaal nog 2x 

en eindig met 2 lossen en 5 vasten en zet de toer vast met een halve vaste 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Haaketui Polkadot kan je hier bestellen https://www.echtstudio.nl/product/fournituren/brei-

en-haakaccessoires/tulip-haaknaalden-etui-polkadot-excl-haaknaalden/  

 

Mouw haak 2x: 
 

 

Boord net zoals het boord van de voor en achterpand 
Start met 25 lossen met kleur Taupe 

Haak een keerlosse en haak 45 halve vasten  

Haak 4 toeren 25 halve vasten met taupe 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met petrol 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met cognac 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met powder pink 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met vintage blue 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met ocher 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met ice blue 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met brown 

Totaal 32 toeren 

 

 

Tweede boord heb ik net even in andere kleursamenstelling gehaakt.  

Start met 25 lossen met kleur Vintage blue 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met vintage pink 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met orange 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met caramel 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met taupe 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met petrol 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met cognac 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met powder pink 

Haak 4 toeren 25 halve vasten met vintage blue 

Totaal 32 toeren  

Je draait bij de mouw je haakwerk niet, alleen bij de toer met de popcorns en de toer 

daarna, dan komen de popcorns aan de goede kant te zitten. 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
https://www.echtstudio.nl/product/fournituren/brei-en-haakaccessoires/tulip-haaknaalden-etui-polkadot-excl-haaknaalden/
https://www.echtstudio.nl/product/fournituren/brei-en-haakaccessoires/tulip-haaknaalden-etui-polkadot-excl-haaknaalden/
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Toer 1: Haak met vintage pink in elk groepje van 4 toeren kleur 6 stokjes, je haakt in totaal 8 

x 6 stokjes 48 stokjes 

Toer 2: Cognac 48 stokjes 

Toer 3: Orange 48 stokjes 

Toer 4: Petrol 48 stokjes 

Toer 5: Powder pink 48 stokjes 

Toer 6: Keer je haakwerk Ocher start met een halve vaste *haak 5 vasten, haak in de 

volgende steek een popcorn van 5 stokjes* herhaal dit nog 7x zodat je in totaal 8 popcorntjes 

krijgt 

Toer 7: Keer je haakwerk Powder pink 48 stokjes 

Toer 8: Vintage blue 48 stokjes 

Toer 9: Brown 48 stokjes 

Toer 10: Caramel 48 stokjes 

Toer 11: Taupe 48 stokjes 

Toer 12: Vintage pink 48 stokjes 

Toer 13: Keer je haakwerk Orange start met een halve vaste *haak 5 vasten, haak in de 

volgende steek een popcorn van 5 stokjes* herhaal dit nog 7x zodat je in totaal 8 popcorntjes 

krijgt 

Toer 14: Keer je haakwerk Vintage pink 48 stokjes 

Toer 15: Ice blue 48 stokjes 

Toer 16: Cognac 48 stokjes 

Toer 17: Petrol 48 stokjes 

Toer 18: Powder pink 48 stokjes 

Toer 19: Ocher 48 stokjes 

Toer 20: Keer je haakwerk Vintage Blue start met een halve vaste *haak 5 vasten, haak in de 

volgende steek een popcorn van 5 stokjes* herhaal dit nog 7x zodat je in totaal 8 popcorntjes 

krijgt 

Toer 21: Keer je haakwerk Ocher 48 stokjes 

 

 

Hecht de draden af. 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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Verder in elkaar zetten van trui Caja: 
-Naai de 6 granny's aan het voorpand 

-Naai de 6 granny's aan het achterpand 

-Naai de schoudernaden aan elkaar 

-Neem het midden van de mouw en speld die aan het midden van de schoudenaad.  

-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 de zijkanten aan elkaar 

-naai het label op het voorpand  

 

 

Halslijn: 
Haak met Caramel de halslijn Start bij een schouder met 10 lossen haak 10 vasten in de 

achterste lus, zet vast met een halve vaste in de trui, haak dan weer 10 vasten in de achterste 

lus, haak dit langs de voorpand en de halslijn van het achterpand. Ik heb dit niet gefilmd maar 

bij filmjes van trui Britt en trui Nel laat ik zien hoe je dit doet. Ik heb in totaal 127 toeren 

vasten in de achterste lus gehaakt, verdeeld over de voor- en achterkant.  

 

 

Trui Caja is af! 

 

https://www.jufsas.com/post/truicaja
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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  

 

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!  

 

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/truicaja
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://nl.pinterest.com/jufSascom/
https://www.youtube.com/user/jufsassie
https://social-blog.wix.com/search/.hash.jufsas
https://social-blog.wix.com/search/.hash.hakenmetjufsas
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.jufsas.com/creatief

