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MODEL 52 

REVERSVEST IN HALVE 

PATENTSTEEK

Maat 36 tot 40 (42 tot 46)

De gegevens voor maat 42 tot 46 

staan tussen haakjes. Wanneer 

er maar 1 getal staat aangege-

ven, geldt dit voor alle aangege-

ven maten.

Materiaal: „Inside“ (100% ka-

toen, ll. = ca. 150 m/50 g) van 

Lana Grossa: telk. ca. 350 (400) g 

wit/ecru/beige/grège (kl. 1) en 

fuchsia/rood/petrol/mosterd (kl. 

15); breinld. nr. 5 en 5,5; 1 rond-

breinld. nr. 5, 80 cm lang.

GEHAAKTE BUIDEL

ca. 31 x 24 x 8 cm zonder heng-

sel

Materiaal: „Secondo Big“ 

(70% katoen, 15% zijde, 15% 

polyamide, ll. = ca. 90 m/50 g) 

van Lana Grossa: telk. ca. 100 g 

olijf (kl. 613), fuchsia (kl. 609), 

oranje (kl. 614) en ca. 50 g geel  

(kl. 620); 1 haaknld. nr. 4.

Vasten: in hg. en tg. rijen haken. 

Elke rij met 1 l. beginnen. Deze 

vervangt echter geen v. De 1e v. 

in de 2e l. vanaf de naald haken. 

De 1e v. van elke rij in de laatste 

v. van de voorgaande rij haken. 

Vanaf de 2e rij aan de achterkant 

de v. telkens in de achterste helft 

van de v. haken. Aan de voorkant 

de v. telkens in de voorste helft 

van de steeklussen haken.

Kleurenvolgorde: 5 rijen geel, 

8 rijen olijf, 8 rijen oranje, 13 rijen 

fuchsia, 8 rijen oranje, 8 rijen olijf 

en 5 rijen geel = in totaal 55 rijen.

Stekenproef: 18,5 v. en 17 rijen 

met nld. nr. 4 = 10 x 10 cm.

Uitvoering - voorkant buidel 

met zijdeel-helften en bodem-

helft: dwars haken, zie horizon-

tale pijl in het patroonschema. In 

het midden van de zijkant begin-

nen. Hiertoe 60 l. + 1 l. om te ke-

ren in geel opzetten. Vasten in de 

kleurenvolgorde haken = 60 s., 

daarbij de 1e v. in de 2e l. vanaf 

de naald haken. In de 3e rij aan 

de rechterrand van het werk voor 

het doorhalen van het koord de 

7e en 8e s. met 2 l. overslaan. Na 

de 7e rij vanaf de opzet is de helft 

van het zijdeel bereikt. Nu aan de 

linkerrand voor de bodemhelft 8 l. 

+ 1 l. om te keren erbij opzetten 

en met alle s. haken, daarbij de 

kleurenvolgorde voortzetten = 68 

s. In de 17e rij vanaf de opzet aan 

de rechterrand van het werk voor 

het koord weer de 7e en 8e s. 

met 2 l. overslaan. Met de 7e nld. 

in fuchsia is het midden van de 

voorkant bereikt. Het deel vanaf 

hier in spiegelbeeld voortzetten 

en beëindigen, daarbij ook de 2 

spliten voor het koord inhaken en 

aan de linkerrand voor de helft 

van het 2e zijdeel weer 8 s. mind. 

resp. niet meer haken. Na de 5e 

gele rij is het zijdeel klaar. Dan het 

werk beëindigen.

Achterkant buidel met zijdeel-

helften en bodemhelft: als de 

voorkant met zijdeel-helften en 

bodemhelft haken.

Afwerken: beide tasdelen met 

de goede op de verkeerde kant 

leggen. Bij de achterkant ligt de 

reliëfachtige kant buiten, bij de 

voorkant ligt de reliëfachtige kant 

binnen. Zijnaden en bodemnaad 

in het midden dichtnaaien, de 

hoeken eerst nog openlaten. Dan 

de korte kanten van de zijdelen op 

de korte kanten van de bodem 

leggen, zie afgeronde pijlen on-

der in het patroonschema en de 

naden dwars dichtnaaien, zodat 

de pastekentjes op elkaar komen. 

Zo ontstaan de onderste hoeken. 

Voor het koord  250 l. in olijf opzet-

ten en met 1 rij v. omhaken. Voor 

de koordstopper in oranje 10 l. + 

1 l. om te keren opzetten Vasten 

haken = telk. 10 s. per rij, daar-

bij telkens in de complete steek-

lus insteken. Na de 4e rij de korte 

kanten van de stopper aan elkaar 

naaien. Stopper in het midden 

van de voorkant van de buidel ter 

hoogte van de splitten [met naad 

naar achteren] plaatsen. Nu in het 

midden van de lange kant een 

stiknaad uitvoeren, daarbij door 

alle lagen steken. Het koord door 

de splitten in de buidel halen en 

de uiteinden met behulp van de 

haaknaald door de koordstoppen 

halen. Voor een kwastje een 120 

cm lange lossenketting in olijf ha-

ken en deze in 7 - 8 cm lange lus-

sen leggen, aan het ene uiteinde 

strak omwikkelen  en vastkno-

pen. Nu 15 l. + 1 l. om te keren in 

olijf opzetten en voor een bandje 

3 rijen vasten van telk. 15 s. ha-

ken. Vervolgens dit bandje om het 

omwikkelde kwastje leggen, een 

uiteinde van het koord ertussen 

leggen en het bandje strak om het 

kwastje en het koord spannen en 

vastnaaien. Het uiteinde van het 

2e koordje met een 2e kwastje 

op dezelfde manier afmaken. Alle 

draden zorgvuldig instoppen. Uit-

einden van het koord ca. 15 cm 

vanaf de kwastje aan elkaar kno-

pen.

Schets: buidel
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Voorpand: als het rugpand ha-

ken en breien, echter met die-

pere hals. Hiertoe reeds bij een 

armsgathoogte van 5 (7) cm = 

12 (18) nld. de midd. 17 s. afk. 

en beide helften afzonderlijk ver-

der br. Aan de binnenrand voor 

de rest van de ronding in elke 2e 

nld. nog 1x 3, 2x 2 en 2x 1 s. afk. 

De schouder-s. aan de buitenste 

rand op dezelfde hoogte als bij 

het rugpand afk. De andere helft 

in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: eerst de bies met ge-

haakte boogjes van boven naar 

beneden haken. Hiertoe 72 (80) 

l. + 1 l. extra + 1 l. om te keren 

met de haaknld. nr. 3,5 opzetten. 

In boogjespatroon haken = 9 (10) 

pg., daarbij de 1e v. van de 1e rij 

in de 2e l. vanaf de naald haken. 

Na 2 cm = 3 rijen vanaf de op-

zet werk beëindigen - het eindigt 

met een 3e rij. Nu het bovenste 

mouwdeel met nld. nr. 5 aan de 

opzetrand br. Hiertoe 73 (81) s. 

opnemen. Tricotsteek br., daarbij 

met 1 tg. nld. av. beginnen. Na 9 

cm = 23 nld. vanaf het einde van 

de bies alle s. losjes afk.

Afwerken: delen vlg. de patroon-

delen spannen, bevochtigen en 

laten drogen. Naden dichtnaaien, 

de zijnaden telkens tot de marke-

ring. Met de haaknld. nr. 3,5 de 

halsrand in boogjespatroon om-

haken. Hiertoe in de 1e t. 96 v. 

uitvoeren. Dan de 2e en 3e rij van 

het haakpatroon als t. haken en 

12 pg. per t. haken. Elke t. met 1 

hv. sluiten. Daarna het werk be-

eindigen. Mouwen inzetten.
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MODEL 54 

TOPJE MET ROLRANDJE

Maat 36/38 (40/42 – 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwarsstreep-

je. Wanneer er maar 1 getal staat 

aangegeven, geldt dit voor alle 

drie de maten.

Materiaal: „Aria“ (100% katoen, 

ll. = ca. 165 m/50 g) van Lana 

Grossa: ca. 200 (250 - 300) g ko-

raal (kl. 19); breinld. nr. 4, 4,5 en 8.

Knoopjesrand: de 1e s van 

elke nld. als bij het recht br. afh. 

De laatste s. van elke nld. r. br. 

Opgelet: alle delen met knoopjes-

rand breien!

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. 

av. br.

Basispatroon: tr. br., daarbij de 

hg. nld. met nld. nr. 8, de tg. nld. 

met nld. nr. 4,5 uitvoeren.

Stekenproef: 21,5 s. en 40 nld. 

tr. met nld. nr. 4 gebreid = 10 x 10 

cm; 18 s. en 22 nld. basispatroon 

met nld. nr. 4,5 en 8 gebreid en 

hangend gemeten = 10 x 10 cm.

Rugpand: 88 (96 - 104) s. met nld. 

nr. 4 opzetten. Voor de hoge boord 

met rolrandje 14 cm = 57 nld. tr. 

br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. 

Dan met nld. nr. 8 en 4,5 in basis-

patroon als beschreven verder br. 

Na 30 (31 - 32) cm = 66 (68 - 70) 

nld. vanaf het einde van de boord 

aan weersz. voor de armsgaten 4 

s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x 

2 s. en 2x 1 s. afk. = 68 (76 - 84) 

s. Nu rechtdoor verder br. Bij een 

armsgathoogte van 18 (19 - 20) cm 

= 40 (42 - 44) nld. voor de ronde 

hals de midd. 16 s. afk. en beide 

helften afzonderlijk verder br. Aan 

de binnenrand voor de rest van 

de ronding in elke 2e nld. nog 2x 

4 s. afk. Bij een halshoogte van 4 

cm = 8 nld. de overige 18 (22 - 26) 

schouder-s. afk. De andere helft in 

spiegelbeeld beëindigen.

Voorpand: als het rugpand br., 

echter met diepere hals. Hiertoe 

reeds bij een armsgathoogte van 

8 (9 - 10) cm = 18 (20 - 22) nld. 

de midd. 18 s. afk. en beide helften 

afzonderlijk verder br. Aan de bin-

nenrand voor de rest van de ron-

ding in elke 2e nld. nog 2x 2 s. en 

3x 1 s. afk. De overige 18 (22 - 26) 

schouder-s. op dezelfde hoogte als 

bij het rugpand afk. De andere helft 

in spiegelbeeld beëindigen.

Afwerken: delen vlg. de patroon-

delen spannen, bevochtigen en 

laten drogen. Naden dichtnaaien, 

daarbij de 

schouder-

naden in 

de breedte 

een beetje 

inhouden.
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Opgelet: steeds met dubbele 

draad breien, en wel met telkens 

1 draad van beide kleuren.

Knoopjesrand: de 1e s van 

elke nld. als bij het recht br. afh. 

De laatste s. van elke nld. r. br. 

Opgelet: alle delen met knoopjes-

rand breien!

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. 

av. br.

Halve patentsteek: 1e nld. = hg. 

nld.: tussen de kant-s. alleen r. br. 

2e nld. = tg. nld.: kant-s., * 1 s. 

r., daarbij 1 nld. dieper insteken, 

de nld. daartussen wordt daarbij 

opgelost, 1 s. av., vanaf * steeds 

herh., 1 s. r., daarbij 1 nld. dieper 

insteken, kant-s. In de hoogte de 

1e en 2e nld. 1x br., dan deze 2 

nld. steeds herh.

Patent-kant-s. [sluitingsrand]: 

de eerste en laatste 2 s. van elke 

nld. niet in half patentpatroon 

resp. knoopjesrand br., maar de 

rechte s. r. br. en de averechte s. 

av. br., daarbij de draad steeds 

voor de s. verder leiden.

Geaccentueerde minderin-

gen: aan het begin van de nld. 

na de kant-s. 1 s. r. br., dan 3 s. 

[= r., av. en r. patentsteek)] r. sa-

menbr. Aan het einde van de nld. 

voor de laatste 2 s. 3 s. [= r., av. 

en r. patentsteek)] overgehaald 

samenbr. = 1 s. als bij het r. br. 

afh., de volg. 2 s. r. samenbr., de 

afgeh. s. overhalen, met 1 s. r. en 

de kant-s. eindigen.

Stekenproef: 14 s. en 26 nld. 

halve patentsteek met dubbele 

draad en nld. nr. 5,5 gebreid = 10 

x 10 cm.

Rugpand: 75 (81) s. met dubbele 

draad en nld. nr. 5 opzetten. Voor de 

boord 4 cm = 9 nld. boordpatroon 

br., daarbij met 1 tg. nld. en na de 

kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan 

het einde van de nld. voor de kant-

s. met 1 s. av. eindigen. Dan met 

nld. nr. 5,5 in halve patentsteek met 

knoopjesrand verder br. Na 37 (35) 

cm = 96 (90) nld. vanaf het einde 

van de boord aan weersz. voor de 

armsgaten 2 s. afk., dan in de volg. 

2e nld. nog 1x 2 s. afk. en in elke 4e 

nld. 4x 2 s. geaccentueerd mind. = 

51 (57) s. Nu rechtdoor verder br. 

Bij een armsgathoogte van 21 (23) 

cm = 54 (60) nld. aan weersz. voor 

de schouders 3 s. afk., dan in elke 

2e nld. nog 3x 3 (4) s. afk. Tegelijk 

met de 2e schoudermindering voor 

de ronde hals de midd. 19 s. afk. 

en beide helften afzonderlijk verder 

br. Aan de binnenrand voor de rest 

van de ronding in elke 2e nld. nog 

2x 2 s. afk. Nu zijn de s. van de ene 

helft verbruikt. De andere helft in 

spiegelbeeld beëindigen.

Linkervoorpand: 53 (55) s. met 

dubbele draad en nld. nr. 5 opzet-

ten. Voor de boord 4 cm = 9 nld. 

boordpatroon br., daarbij met 1 

tg. nld. beginnen en aan de linker-

rand 2 patent-kant-s. br. [met 1 s. 

r. beginnen], dan met 1 s. r. verder 

br., aan het einde van de nld. voor 

de kant-s. met 1 s. av. eindigen. 

Dan met nld. nr. 5,5 in halve pa-

tentsteek verder br., daarbij aan 

de sluitingsrand de patent-kant-s. 

voortzetten, echter de s. verwis-

selen [1 s. r. wordt 1 s. av. afh. en 

omgekeerd]. Het armsgat aan de 

rechterrand op dezelfde hoogte 

als bij het rugpand uitvoeren = 41 

(43) s. Voor de hals aan de linker-

rand reeds bij een armsgathoogte 

van 6 (8) cm = 14 (20) nld. 14 s. 

afk., dan voor de schuine hals in 

de volg. 4e nld. 1x 2 s. en in elke 

6e nld. nog 6x 2 s. geaccentueerd 

mind. en in de volg. 4e nld. 1 (0)

x 1 s. afk. De schouder aan de 

rechterrand op dezelfde hoogte 

als bij het rugpand schuin afwer-

ken. Nu zijn alle s. verbruikt.

Rechtervoorpand: in spiegel-

beeld t.o.v. het linkervoorpand br.

Mouwen: 41 (47) s. met dubbele 

draad en nld. nr. 5 opzetten. Voor 

de boord 4 cm = 9 nld. boordpa-

troon br., daarbij met 1 tg. nld. en 

na de kant-s. met 1 s. av. begin-

nen, aan het einde van de nld. voor 

de kant-s. met 1 s. av. eindigen. 

Dan met nld. nr. 5,5 

in halve patentsteek 

met knoopjesrand 

verder br. Aan 

weersz. voor de 

schuine mouwran-

den reeds in de 1e 

nld. vanaf het einde 

van de boord 1 s. 

meerd., dan in elke 

2e nld. nog 3x 1 s. 

meerd. = 49 (55) s. 

De gemeerderde s. 

aan weersz. logisch 

in halve patentsteek 

invoegen. Na 3 cm 

= 8 nld. vanaf het 

einde van de boord aan weersz. 

voor de mouwkop 2 s. afk., dan in 

elke 6e nld. 3x 2 s. en in elke 4e 

nld. 5x 2 s. geaccentueerd mind., 

daarna in elke 2e nld. nog 2x 1 (2) 

s. afk. In de volg. nld. de overige 9 

(11) s. afk.

Afwerken: delen vlg. de patroon-

delen spannen, bevochtigen en 

laten drogen. Naden dichtnaaien. 

Met de rondbreinld. nr. 5 en dub-

bele draad 11 s. opzetten, van-

uit de buitenkant uit de voorste 

schuine rechterhalsrand 31 s., uit 

de achterste halsrand 27 s. en uit 

de voorste schuine linkerhalsrand 

31 s. opnemen, dan nog 11 s. erbij 

opzetten = 111 s. Voor de kraag 

boordpatroon met knoopjesrand 

in hg. en tg. nld. br., daarbij in de 

1e nld. na de kant-s. met 1 s. r. be-

ginnen, aan het einde van de nld. 

voor de kant-s. met 1 s. r. eindigen 

[ligt eerst aan de binnenkant]. Bij 

een kraaghoogte van 12 cm de s. 

losjes afk., zoals ze zich voordoen. 

Nu de voorpanden 10 cm naar 

buiten omslaan en de kraag naar 

buiten omvouwen. Dan de erbij 

opgezette kraag-s. aan weersz. 

verticaal naar beneden op de vouw 

aannaaien, zie markeringslijn in het 

patroonschema - uiteinden van de 

kraag liggen over de omgeklapte 

voorpanden. Zo ontstaat de revers. 

Mouwen inzetten.
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