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Mrs de Winter 
Gehaakt kleedje 

 

Garen: ca 55 g Yarn and Colors Must Have (50 g = 125 stk), kleur 009 Limestone  

Haaknaald: 2,5 mm 

Afmetingen: ca 42 cm in diameter na het blokken 
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Afkortingen 

 

stk steek/steken 

hv halve vaste 

l losse 

lb lossenboogje 

v vaste 

hst halfstokje 

st stokje 

st sam stokjes samengehaakt 

dst dubbelstokje 

picot 3 l, hv in eerste l 

sla over  

vlg volgende 

* - * herhaal voor de hele toer 

{ - } herhaal met het aantal keer    

dat aangegeven staat 

[ - ] haak je in dezelfde 

steek/hetzelfde lb 

 

 

 

Belangrijk om te weten 

 eerste stk van een toer wordt vervangen door: 

v 1 l   

hst 2 l 

st 3 l 

dst 4 l 

st sam eerste st in het groepje wordt vervangen door 2 l 

Of gebruik de methode die je zelf het beste vindt. 

 Sluit elke toer af met een hv in de eerste stk, behalve in de laatste toer, daar beveel ik 

aan om af te sluiten met de  invisible join voor een mooier resultaat 

 Het stekenaantal wordt aangegeven aan het eind van elke toer tussen haakjes 

 Het kleedje moet je blokken om de steken mooi uit te laten komen 

 Het werk kan af en toe wat bobbelen, maar dat herstel je met blokken. 
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Toer 1: 6 l, sluit tot een ring met een hv in eerste l. 24 dst om de ring (24 dst) 

Toer 2: *1 v, 6 l, sla 1 stk over* (12 v, 12 lb) 

Toer 3: hv tot het midden van het lb, 3 st om lb, 4 l, *3 st om vlg lb, 4 l* (36 st, 12 lb) 

Toer 4: *3 st, 2 l, 1 st om lb, 2 l* (48 st, 24 lb) 

Toer 5: *3 st, 2 l, 1 st om lb, 1 st in st, 1 st om lb, 2 l* (72 st, 24 lb) 

Toer 6: *3 st, 2 l, sla lb over * (72 st, 24 lb) 

Toer 7: *1 v, 5 l, sla 1 stk over, 1 v in vlg stk, 4 l, sla lb over, 3 st sam over de 3 vlg st, 4 l, 

sla lb over* (12x3 st sam, 24 v, 12 5-lb, 24 4-lb) 

Toer 8: hv om lb, *[1 st, 2 l, 1 st, 2 l, 1 st] om 5-lb, 4 l, sla 4-lb over, 1 v in 3 st sam, 4 l, sla 

4-lb over* (36 st, 12 v, 24 2-lb, 24 4-lb) 

Toer 9: *3 st sam in st, 3 l, [3 st sam, 3 l, 3 st sam] in vlg st, 3 l, 3 st sam in vlg st, 7 l, sla 

lb+v+lb over* (48x3 st sam, 36 3-lb, 12 7-lb) 

Toer 10: hv om lb, *[3 st sam, 3 l, 3 st sam] om 3-lb, 3 l, 3 st sam om vlg 3-lb, 3 l, [3 st 

sam, 3 l, 3 st sam] om vlg 3-lb, 2 l, 1 v om 7-lb, 2 l*  

(60x3 st sam, 48 3-lb, 12 v, 24 2-lb) 

Toer 11: hv om lb, *3 st om lb, 3 l, {3 st om vlg lb, 3 l} 3 keer, sla lb+v+lb over* (144 st, 

48 lb) 

Toer 12: hv tot het midden van lb, *1 v om lb, 4 l, sla 3 st over, [1 st, 3 l, 1 st] om vlg lb, 4 

l, sla 3 st over, 1 v om vlg lb, 4 l, sla 3 st over, 1 v om vlg lb, 4 l, sla 3 st over* (36 v, 24 st, 

12 3-lb, 48 4-lb) 

Toer 13: hv tot het midden van het lb, *1 v om lb, 4 l, [1 st, 3 l, 1 st] om vlg lb, 4 l, {1 v om 

vlg lb, 4 l} 3 keer* (24 st, 48 v, 12 3-lb, 60 4-lb) 

Toer 14: hv om lb, *4 hst om lb, [2 hst, 2 l, 2 hst] om vlg lb, {4 hst om vlg lb} 2 keer, 2 l, 1 

v om vlg lb, 2 l, 4 hst om vlg lb* (240 hst, 12 v, 36 lb) 

Toer 15: hv tot eerste lb (of hecht de draad af en bij vorige toer en begin met een staande v 

om het eerste  lb), *1 v om lb, 8 l, sla 6 hst over, 1 v om de ruimte tussen de  

6de och 7de hst van 10, 9 l, sla 4 hst+lb+v+lb+4 hst over, 1 v om de ruimte tussen  4de en 

5de hst van 10, 8 l, sla 6 hst over* (36 v, 24 8-lb, 12 9-lb) 
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Toer 16: *[1 st, 4 l, 1 st] in v, 4 l, 1 v om lb, 6 l, [1 st, 4 l, 1 st] in 5de l van 9 in vlg lb, 6 l, 1 

v om vlg lb, 4 l* (48 st, 24 v, 48 4-lb, 24 6-lb) 

Toer 17: hv om lb, *[2 v, picot, 2 v] om lb, 4 v om vlg lb, 7 v om vlg lb, [2 v, picot, 2 v] om 

vlg lb, 7 v om vlg lb, 4 v om vlg lb* (360 v, 24 picot) 

 

 

Knip de draad af. Werk je eindjes weg. Blok je werk. Tip: Zet ee speld in elke  5-lb van toer 

7, elke spits van toer 14 en elke picot van toer 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je je werk in de sociale media wilt delen, verwijs dan naar mijn patroon. 

Tag mij met  @virklust of #virklust dan kan ik ook jullie werk bewonderen! 

 

#mrsdewinterdoily 

 


