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Tekenverklaring: 
 = kant-s.
 = 1 s. r.
 = 1 o.
 = 2 s. r. samenbr.
 = 2 s. overgehaald samenbr.  
  = 1 s. als bij het r. br. afh., de  
  volg. s. r. br. en de afgehaal- 
  de s. overhalen
 = 3 s. overgehaald samenbr. =  
  1 s. als bij het r. br. afh., de  
  volg. 2 s. r. samenbr. en de  
  afgehaalde s. overhalen
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Haakpatroon

Tekenverklaring: 
 = 1 losse
 = 1 halve vaste
 = 1 vaste
 = 1 stokje

PLAID IN AJOURPATROON 
MET BOOGJESRAND
ca. 173 x 114 cm inclusief ge-
haakte boogjesrand
Materiaal: „Inside“ (100% ka-
toen, ll. = ca. 150 m/50 g): ca. 
700 g mosterd/olijf/beige (kl. 6); 
„Silkhair“ (70% mohair, 30% 
zijde, ll. = 210 m/25 g): ca. 475 g 

dooiergeel (kl. 67), beide garens 
van Lana Grossa; 1 rondbreinld. 
nr. 5, 100 cm lang; 1 haaknld. nr. 
4,5.
Opgelet: steeds met drie draad-
jes breien, daarvan 1 draadje In-
side en 2 draadjes Silkhair!
Ajourpatroon: vlg. breipatroon 
br. De getallen rechtsbuiten ge-
ven de hg. nld. aan, in de tg. nld. 
de s. en o. av. br. In de breedte de 
nld. met de 10 s. voor de 1e pijl 
beginnen, het pg. = 18 s. tussen 
de pijlen 8x br. = 144 s., met de 
11 s. na de 2e pijl eindigen. In de 
hoogte de 1e - 92e nld. 1x br., 
dan deze 92 nld. steeds herh.
Boogjesrand: vlg. haakpatroon 
in 4 t. aan de gebreide randen 
haken. Hiertoe met 1 hv. als inge-
tekend net voor  een hoek aan-
lussen. Dan v. in de 1e t. haken, 
daarbij op de hoeken telkens 1 
l. invoegen. De getallen geven 
de t.-overgang aan. In de t. het 
pg. tussen de pijlen steeds herh., 
daarbij telkens met 10 v. in de 1e 
t. beginnen. In de 3e en 4e t. de 

s. telkens om de l.-boogjes van 
de voorgaande t. haken. Elke t. 
met 1 hv. sluiten. Na de 4e t. het 
werk beëindigen.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. 
av. br.
Stekenproef: 15,5 s. en 23 nld. 
ajourpatroon met nld. nr. 5 en 
drievoudig garen gebreid = 10 x 
10 cm; 1,5 pg. en 4 t. boogjes-
rand met nld. nr. 4,5 en drievou-
dig garen gehaakt = 10 x 4 cm.
Uitvoering: 165 s. met de rond-
breinld. nr. 5 en drievoudig garen 
opzetten. Eerst 2,5 cm = 6 nld. 
tr. br. Dan in ajourpatroon in de 
beschreven indeling verder br. In 
de hoogte de 1e - 92e nld. 4x uit-
voeren = 368 nld. resp. 160 cm. 
Vervolgens nog 2,5 cm = 6 nld. tr. 
br. Dan de s. losjes afk.
Afwerken: delen vlg. de pa-
troondelen spannen, bevochti-
gen en laten drogen. Nu de rand 
rondom met de boogjesrand met 
nld. nr. 4,5 en drievoudig garen 
omhaken. In de 1e t. met de hv. 
net voor de hoek aanlussen, 2 l. 

in plaats van de 1e v. haken, dan 
10 v. tot de hoek haken, aan de 
lange kanten in totaal 212, aan de 
korte kanten 172 v. haken - daar-
bij tellen natuurlijk de eerste 11 
v. reeds bij een kant, waar men 
begint, erbij. Op de hoeken als 
ingetekend telkens 1 l. invoegen. 
Zo worden er tussen de hoeken 
- telk. 6 v. voor  en na de hoek - 
aan de lange kanten telkens 20 
pg., aan de korte kanten telkens 
16 pg. gehaakt. Er liggen dus in 
de 4e t. tussen de hoekboogjes 
aan de lange kanten 21, aan de 
korte kanten 17 boogjes. Dan het 
werk beëindigen.

de afschuining in de volg. nld. 1 s. 
mind., dan in de 2e nld. 1 s. en in 
elke 4e nld. nog 12x 1 s. mind. = 
46 s. Na 21 cm = 54 nld. vanaf de 
2e markering alle s. afk.
Rechterzijdeel voor het rug-
pand: dwars in pijlrichting br. 102 
s. met nld. nr. 4 opzetten. Eerst 1 
tg. nld. r. br. Dan in ajourpatroon 
met gevallen steken verder br. Na 
9 cm = 23 nld. vanaf de opzet de 
eerste 39 s. br. en stilleggen, de 
volg. 24 s. = midden afk. Met de 
volg. 39 s. verder br., daarbij aan 
de rechterrand van het werk voor 
de afschuining in de volg. hg. nld. 
3 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 
9x 4 s. afk. Nu zijn alle s. ver-
bruikt. Nu met de stilgelegde s. 
in spiegelbeeld verder br., daarbij 
met 1 tg. nld. beginnen.
Linkerzijdeel voor het rug-
pand: in spiegelbeeld t.o.v. het 
rechterzijdeel voor het rugpand 
br.
Voorpand - middelste deel: als 
het middelste deel van het rug-
pand br.
Rechter- en linkerzijdeel voor 
het voorpand: als de zijdelen 
voor het rugpand br.
Mouwen: 66 s. met nld. nr. 4 op-
zetten. Eerst 1 tg. nld. r. br. Dan 
in ajourpatroon met gevallen ste-
ken verder br. Na 29 cm = 77 nld. 
vanaf de opzet alle s. losjes afk.
Afwerken: delen vlg. de pa-
troondelen spannen, bevoch-
tigen en laten drogen. Nu de 
zijdelen van buiten met dubbele 
draad en haaknaald nr. 3,5 met 
vasten precies passend aan rug- 
resp. voorpand haken, daarbij 

afw. 1x van voor naar achter en 
1x van achter naar voor inste-
ken. Nu de schoudernaden tel-
kens ter breedte van de zijdelen 
„normaal“ sluiten. De halsrand 
blijft ter breedte van het middel-
ste deel open. Nu de mouwen 
als de zijdelen aanhaken, daarbij 
ligt het midden van de mouw op 
de schoudernaad, zie ook paste-
kens in het patroonschema. Dan 
de zij- en mouwnaden op dezelf-
de manier „dicht“ haken.
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Tekenverklaring: 
 = kant-s.
 = 1 s. r.
 = 1 s. av.
 = 1 o.
 = 1 o., 1 s. r. br.
 = 2 s. r. samenbr.
 = 2 s. overgehaald samenbr.  
  = 1 s. als bij het r. br. afh., de  
  volg. s. r. br. en de afgehaal- 
  de s. overhalen
 = 1 s. av. gedraaid
 = 1 s. r. br. en de o. laten vallen


