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WITTE WINTERJAS
 Melissa Leapman
Vertaling Charami.com

VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON
Dit patroon behoort toe aan Melissa Leapman (Facebook Page). Het werd gepubliceerd in het Amerikaanse Crochet!
Magazine in november 2018.
Charami.com maakte enkel de vertaling, onafhankelijk van de ontwerper. Bij problemen bij het maken van dit patroon,
contacteer a.u.b. de ontwerper voor hulp.
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BESCHRIJVING
Twee romige tinten wit en verschillende steken maken van deze jas een chique blikvanger. Hij is deftig genoeg om te
dragen bij speciale gelegenheden, maar zo comfortabel dat hij ook geschikt is voor dagdagelijks gebruik.

HAAKERVARING
Intermediaire moeilijkheidsgraad

AFMETING
Instructies worden gegeven voor damesmaat small. Wijzigingen voor medium, large, extra-large en 2X-large staan
tussen [vierkante haakjes]
De afmetingen in centimeter zijn afrondingen. De afmetingen in inches komen rechtstreeks uit het originele patroon.


Borstomtrek:
Inches: 39 inches (small) [43 inches (medium), 47 inches (large), 51 inches (X-large), 55 inches (2X-large)]
CM: 99 cm (small) [109 cm (medium), 119 cm (large), 129,5 cm inches (X-large), 140 cm (2X-large)]



Lengte:
Inches: 39 ½inches (small) [39 ½ inches (medium), 40 inches (large), 40 inches (X-large), 40 ½ inches (2X-large)]
CM: 100 cm (small) [100 cm (medium), 102 cm (large), 102 cm inches (X-large), 103 cm (2X-large)]

BENODIGDHEDEN


Moda Dea Washable Wool medium (worsted) weight (152m / bol van 100g): 9 [10, 11, 12, 13] bollen in #4413 Ivoor



Moda Dea Metro bulky (chunky) weight yarn (113m / bol van 100g): 5 [5, 6, 6, 7] bollen in #9115 Parelmoer



Haaknaalden van 5,5mm en 8mm of die naalden nodig om de juiste afmetingen te bekomen



Maasnaald



Steekmarkeerder

PROEFLAPJE
Met haaknaald 5,5mm en in kruissteekpatroon: 16 steken = 4 ¼ inches; 10 rijen in patroon = 4 inches
Met haaknaald 8mm en in vasten gehaakt: 9 steken = 4 inches; 11 rijen in vasten = 4 inches
Neem je tijd om de juiste afmetingen te bekomen!
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AFKORTINGEN
HV

=

Halve Vaste

h.STK

=

Half stokje

L

=

Losse

MEER =

Meerderen: Haak 2 vasten in dezelfde steek

MIN

=

Minderen: Haak 2 vasten samen tot 1 vaste

STK

=

Stokje

V

=

Vaste

BELANGRIJKE NOTA
3 lossen aan het begin van een rij of ronde tellen steeds mee als het eerste stokje, tenzij anders aangegeven!

SPECIALE STEKEN


Kruissteek:
Sla volgende steek over, Stokje in elk van de volgende 3 steken. Haak over de 3 stokjes die je net haakte, een stokje
in de laatste overgeslagen steek.

Opm. Charami:
Je gaat dus je vierde stokje in de eerste overgeslagen steek haken, zodat dit stokje schuin over de 3 andere stokjes
ligt. Ik heb geprobeerd om dit schematisch uit te tekenen:
Je leest dit patroon van rechts naar links (van 1 naar 5 dus):
Voor de 1ste steek sla je een steek over (zie dat in het kruisje waar een 1 onder staat, niks meer op staat)
In elk van de 3 volgende steken haak je de een stokje (de T-vormen die in blauw bovenop de X-jes met
cijfertjes 2 tot 4 onder)
Daarna haak je dan opnieuw een stokje, maar je doet dit niet in de volgende steek (gemarkeerd met 5),
maar in de steek die je in het begin oversloeg (gemarkeerd met 1). Zo maak je een stokje kruislings over
de 3 eerder gehaakte stokjes voor een kruissteek
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KRUISSTEEK PATROON:
Rij 1

JUISTE KANT: V in 2de losse van de haaknaald en in elke losse tot op het einde, keer om

Rij 2

3L (zie Belangrijke nota), kruissteek (zie Speciale steken) tot het einde van de rij, eindig met een STK in de
laatste steek, keer om

Rij 3

1L, V in elke steek tot het einde, keer om

verder

Herhaal rijen 2 en 3 voor patroon

Opm. Charami:
Dus om verder te gaan in de schematische voorstelling zoals ik getoond heb hierboven, dan zien rij 1 tot 3 van het
kruissteekpatroon er als volgt uit:

SOLIDE PATROON:
Rij 1

V in 2de losse van de haaknaald en in elke losse tot op het einde, keer om

Rij 2

1L, V in elke steek tot het einde, keer om

Verder

Herhaal rij 2 voor patroon
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JAS
ACHTERKANT
Met haaknaald 5,5mm en Ivoorkleurig garen.
Rij

Instructies

#steken

1

Haak 79 [87, 95, 103, 111] lossen.

78 [86, 94, 102, 110]

Haak rij 1 van het Kruissteekpatroon
Volgende Herhaal rijen 2 en 3 van het Kruissteekpatroon tot het stuk 30 ¾ inches meet vanaf
rijen

het begin.
Eindig met een rij 2 van het Kruissteekpatroon

VORMING VAN DE ARMSGATEN
Volgende JUISTE KANT: HV in elk van de eerste 12 [16, 16, 20, 20] steken, 1L, werk verder in
rij

54 [54, 62, 62, 70]

patroon tot nog 12 [16, 16, 20, 20] steken over blijven. Laat deze laatste 12 [16, 16,
20, 20] steken onbewerkt, keer om.

Volgende Haak verder in patroon tot het stuk 39 ½ [39 ½, 40, 40, 40 ½] inches lang is. Eindig
rijen

met een rij 2 van het kruissteekpatroon.
Op het einde van de laatste rij, bind af.

LINKER VOORKANT
Met haaknaald 5,5mm en Ivoorkleurig garen.
Rij

Instructies

#steken

1

Haak 27 [31, 35, 39, 43] lossen.

26 [30, 34, 38, 42]

Haak rij 1 van het Kruissteekpatroon
Volgende

Herhaal rijen 2 en 3 van het Kruissteekpatroon tot het stuk 30 ¾ inches lang is.

rijen

Eindig met een rij 2 van het Kruissteekpatroon.

VORMING VAN DE ARMSGATEN
Volgende

JUISTE KANT: HV in elk van de eerste 12 [16, 16, 20, 20] steken, 1L,

rij

werk verder in patroon tot einde van de rij, keer om.

Volgende

Haak verder in patroon tot het stuk 39 ½ [39 ½, 40, 40, 40 ½] inches lang is.

rijen

Eindig met een rij 2 van het kruissteekpatroon.
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Op het einde van de laatste rij, bind af.

RECHTER VOORKANT
Haak zoals de linker voorkant, maar keer de vorming van de armsgaten om, zodat het spiegelbeeld ontstaat.
Met haaknaald 5,5mm en Ivoorkleurig garen.
Rij

Instructies

#steken

1

Haak 27 [31, 35, 39, 43] lossen.

26 [30, 34, 38, 42]

Haak rij 1 van het Kruissteekpatroon
Volgende Herhaal rijen 2 en 3 van het Kruissteekpatroon tot het stuk 30 ¾ inches lang is.
rijen

Eindig met een rij 2 van het Kruissteekpatroon.

VORMING VAN DE ARMSGATEN
Volgende JUISTE KANT: Werk verder in patroon tot nog 12 [16, 16, 20, 20] steken over blijven.
rij

Laat deze laatste 12 [16, 16, 20, 20] steken onbewerkt, keer om.

Volgende Haak verder in patroon tot het stuk 39 ½ [39 ½, 40, 40, 40 ½] inches lang is.
rijen

Eindig met een rij 2 van het kruissteekpatroon.
Op het einde van de laatste rij, bind af.

Naai dan de schouder samen, maar laat 26 steken open voor de achterkant van de nek. Markeer het midden van de nek
met een steekmarkeerder.

RAND
Haak in het einde van de rijen en in de steken, waarbij je de juiste kant naar je toe houdt. Haak met haaknaald 8mm en
met het parelmoer kleurig garen.
Rij

Instructies

1

Maak garen vast met V in het einde van de eerste rij aan de onderkant van de RECHTER VOORKANT. Haak V
in het einde van elke rij en in elke steek tot je op het einde komt aan de onderkant van de LINKER
VOORKANT, keer om

Volgende Haak verder in SOLIDE PATROON.
rijen

In Rij 2 meerder je 1 steek door door 2 steken te haken in de steek waar je de steekmarkeerder voor het
midden van de nek plaatste. Maak deze meerdering voor elke 4de rij en dit voor in het totaal 6 keer.
Bind op het einde van de laatste rij af.
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Vouw de rand maak deze vast aan de onderste rand van de RECHTER en LINKER VOORKANTEN.

MOUW
Maak 2 keer
Met haaknaald 8mm en parelmoer-kleurig garen:
Rij

Instructies

#steken

1

Haak 23L

23

Haak rij 1 van het SOLIDE PATROON tot het einde van de rij
Volgende Haak rij 2 van het Solide patroon totdat het stuk 3 ½ inches lang is. Eindig met een rij
rijen

aan de verkeerde kant. Bind af

Volgende Met haaknaald 5,5mm, maak ivoorkleurig garen vast met een vaste in de eerste steek.
rij

38

Haak V in dezelfde steek, 2V in elk van de volgende 2 steken, (V in volgende steek, 2V
in elk van de volgende 3 steken) x4, V in volgende steek, 2V in volgende steek, V in
laatste steek, keer om

Volgende Werk verder in Kruissteek patroon.

70 [70, 74, 74, 78]

rijen

op het eind

In bepaalde rijen moet je tegelijkertijd ook meerderen in de eerste steek en laatste
steek. Dit doe je door in de rijen 2 telkens 2STK te haken in zowel de eerste als laatste
steek; en in de rijen 3 telkens 2V in zowel de eerste als laatste steek.
Dit doe je eerst in elke rij voor 0 [0, 2, 4, 10] keer;
daarna in elke andere rij voor 13 [14, 16, 14, 10] keer
en tenslotte in elke 4de rij voor 3 [2, 0, 0, 0] keer.

Volgende Werk verder zonder meerderingen in het Kruissteek patroon tot het stuk 22 ¼ [22 ¼,
rijen

21 ¾, 21 ¾, 20 ¾] inches lang is. Bind af.

MANCHET
Met de juiste kant van de mouw naar je toe wijzend en met haaknaald 8mm en parelmoer-kleurig garen:
Rij

Instructies

1

Werk in de andere kant van de beginketting van lossen. Maak garen vast in de eerste losse met een V en
haak dan een V in elke losse tot het eind, keer om

2

1L, V in elke steek tot einde, keer om

Volgende Herhaal rij 2 tot het stuk 3 ½ inches lang is. Bind daarna af.
rijen
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Vouw op zoals getoond op de foto.
Vouw 1 mouw in twee, plaats de plooi aan de schoudernaad en naai vast
Herhaal voor de andere mouw en andere schouder.
Naai de zijnaad en de mouwnaad.
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Facebook-pagina
Copyright © Melissa Leapman
Vrijwaringsclausule: Vertaald door Charlotte (http://Charami.com). Dit is een letterlijke vertaling van het originele
patroon. Bij problemen bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper.
Figuren gemaakt voor het uitleggen van de kruissteek en het kruissteek-patroon werden gemaakt door Charami.
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