
 

  



220 - TOP VAN COTTON 8 

Maten: 34/36 – 38/40 – 42/44 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Cotton 8 kerriegeel (722) 3-3-4 bollen, 1 knoopje, sierband, haaknaald nr. 3. 

Stekenverhouding: 20 dubbele stokjes zijn 10 cm breed. Controleer dit en gebruik indien nodig een 

andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, stokjes, dubbele stokjes. 

Patroonsteek: dubbele stokjes. 

Werkwijze: 

Haak voor een cup 10-12-14 lossen, 3 lossen voor het keren, 10-12-14 stokjes, keer met 3 lossen, 10-

12-14 stokjes, 3 stokjes - 1 losse - 3 stokjes onder de 3 lossen aan de zijkant van de vorige toer, haak 

aan de andere kant 10-12-14 stokjes. Keer met 3 lossen en haak 13-15-17 stokjes, op de hoek onder 

de losse 3 stokjes – 1 losse, 3 stokjes en aan de andere kant 13-15-17 stokjes. Haak op deze manier 

verder tot er 8-9-10 toeren zijn gehaakt met op de hoek onder de losse 3 stokjes – 1 losse – 3 stokjes. 

Haak nog 1 toer als volgt: 3 lossen, 1 dubbel stokje op 1e stokje, 1 losse, *3 stokjes overslaan, 3 

dubbele stokjes in het volgende stokje, 1 losse, herhaal vanaf *. Haak nog eenzelfde cup. Haak 29-35-

40 lossen, haak onderaan elke cup 43-47-53 vasten en haak nog 29-35-40 lossen. Haak over de 

gehele breedte een toer vasten. Haak 1 toer als laatste toer van de cup. Haak verder patroonsteek. 

Bij 10 cm hoogte (de cup niet meegerekend) verder in het rond haken. Meerder na 20 cm hoogte van 

het onderste deel verdeeld 9x1 dubbel stokje, meerder door in 1 steek 2 dubbele stokjes te haken. 

Hecht bij 27 cm hoogte van het onderdeel af. Haak langs de split middenachter een toer vasten met 

aan één kant bovenaan een lusje voor de knoop. Haak voor de strikbanden in de nek (2x) 120 lossen 

en haak hierop 1 toer als de laatste toer van de cup. Haak vanaf middenachter, langs de cups tot 

middenachter en aan de onderkant 1 toer vasten en 1 toer picots (picot = 1 vaste, *3 lossen, 1 vaste 

in de 1e losse, 1 vaste overslaan, 1 vaste in de volgende vaste, herhaal vanaf *). Naai een strikband 

aan de bovenkant van elke cup. Rijg een sierbandje vanaf de split middenachter naar het midden van 

de cups. Naai de uiteinden vast. Rijg een sierbandje door de onderkant van de cups en door de 

strikbanden (zie foto). Haak langs de onderkant *1 vaste in de picot, 1 losse, herhaal vanaf * de toer 

uit en daarna nog een toer picots. Naai achter een knoopje aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


