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Toen ik de Valentina Sweater - ontworpen door Fiorela Garcia - spotte, was ik direct verliefd. Met haar 
goedkeuring heb ik het patroon voor deze heerlijk zachte, lichte en bijzondere trui mogen vertalen voor 
Gek op Haken én heb ik hem in twee versies gemaakt.  
 
Met zacht, harig garen maakte ik de grijze basic versie en met roestbruin subtiel glittergaren haakte ik een 
versie die je kunt aantrekken als je aanschuift aan bijvoorbeeld het kerstdiner. De bijzondere mouwen 
geven deze trui een heel unieke touch en je kunt ervoor kiezen om een spannende achterzijde te maken, 
zoals ik – of het lekker basic te houden. Alle tips and tricks om deze trui helemaal naar jouw wensen en 
jouw maat aan te passen staan beschreven in het patroon.  
 
Veel haakplezier! 

https://www.ravelry.com/designers/fiorela-garcia
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AFMETINGEN (S/M) 
 
Breedte : 42 cm 
Lengte: 48 cm 
Mouwlengte: 44 cm 
 
Als je jouw eigen maat wil berekenen 
raad ik je aan om een favoriet 
kledingstuk of je eigen lijf na te meten. 
Je gebruikt je proeflapje om de trui te 
vergroten. Voor iedere cm dat je je trui 
breder wil maken voeg je ong. 2 stokjes 
toe wanneer je je voor- en achterpand 
gaat opzetten.   
 
Voor extra lengte bij de mouwen of bij 
het voor- of achterpand haak je extra 
toeren. Ik vertel je in het patroon waar 
dat kan. Ik heb dat zelf ook gedaan en 
voor jullie opgeschreven hoeveel toeren 
ik heb gehaakt.  
 
Zodra je een kledingstuk kan gaan 
passen, doe dit dan ook regelmatig. Zo 
weet je precies waar je aan toe bent! 

 

WAT HEB JE NODIG?  
 

▪ Fiorela gebruikt: 3 bollen Phildar 
- Phil Light in kleur Gazelle. ( 1 
bol: 50 gr / 287m – 53% Acryl, 
29% Polyamide, 18% Wol  ) 
 
Pleun gebruikt: 4,5 bollen Lana 
Grossa Eco Puno in kleur 14 
(lichtgrijs) ( 1 bol: 50 gr / 210m – 
72% Katoen, 17% Merino, 11% 
Baby Alpaca  ) 
 
Pleun gebruikt voor de 
feestdagenversie: 5,5 bollen Lana 
Grossa Meilenweit 50 Late Night 
in de kleur 2903 (1 bol: 50 gr / 
200 m – 72% wol, 28% Polymide) 

 
▪ Fiorela gebruikt: haaknaald nr. 4 

 
Pleun gebruikt: haaknaald 4.5  
 

▪ Stopnaald 
 

▪ Materiaal om je werk te blocken 
als je klaar bent. Dit maakt je 
kledingstuk echt af. Zelf block ik 
mijn werk d.m.v. het nat te 
maken en vast te spelden in 
piepschuim. 
 

Over het garen:  
Het garen dat Fiorela gebruikt is erg 
zacht, licht en harig. Als je garen kiest is 
het belangrijk dat je voor de 
zomervariant een lichte draad kiest. Het 
‘harige/zachte’ effect krijg je vaak 
wanneer je kiest voor garen met Alpaca 
of Mohair. 
 

AFKORTINGEN 
l = losse 
v = vaste  
st = stokje 
hv = halve vaste 
2stk-sh = 2 stk samenhaken (minderen) 
puff st = puff steek 
omsl = omslaan 
 

PROEFLAPJE 
10 x 10 cm = 16 stokjes, 9 toeren. 
 
Kies jouw haaknaald a.d.h.v. jouw garen 
en het proeflapje. Iedere hand van haken 
is verschillend :-) 
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Werkwijze 
 
Voorpand 
Haak een lossenketting van 65 + 3 l  
 
De eerste drie lossen van iedere toer tellen als het eerste stokje.  
 
Toer 1: st in de vierde l, st in iedere steek, keer (66 st) 
Toer 2 – 40: 3 l, st in iedere steek, keer (66 st) 
 

Tip! 
Als je je voorpand graag langer wil maken, voeg je hier extra toeren toe. Ik raad je aan om 
na te gaan hoelang voor jou de ideale trui is. Pak je meetlint en meet je gehaakte 
voorpand op. Vind je hem wat kort, dan voeg je genoeg toeren toe tot je de gewenste 
lengte hebt. Let op! Haak dan evenveel toeren bij het achterpand.   

 
Rechterschouder: 
Toer 41: 3 l, 1 st in de eerste 18 steken, 2-stk-sh (= 1 mindering), keer. Let op: je werkt dus 
niet de hele toer af. 
Toer 42: 3 l, 1 st iedere steek. (20 st) 
 
Hecht af en laat een lange draad over. Hiermee kun je later het voor- en achterpand aan 
elkaar zetten.  
 
Linkerschouder: 
Tel 21 steken vanaf het einde van de toer en hecht je draad aan. 
Toer 41: 2 l (telt niet als st), 1 st in iedere steek, keer. 
Toer 42: 3 l, 1 st iedere steek. (20 st) 
 
Hecht af en laat een lange draad over. Hiermee kun je later het voor- en achterpand aan 
elkaar zetten.  
 
 
Achterpand:  
Haak volgens dezelfde instructies van het voorpand tot aan toer 20. Vanaf hier werk je eerst 
een schouder af, waarbij je één stokje mindert voor iedere toer aan iedere zijde van de V-
hals. Daarna werk je direct door aan de andere schouder.   
 
 

Tip! 
Je kunt ervoor kiezen om het voorpand en het achterpand gelijk te maken. Fiorela en ik 
hebben beiden aan de achterzijde gekozen voor een lage rug. Wil je echter een ‘normale’ 
rug dan raad ik je aan om tweemaal het voorpand te haken. Bij het in elkaar zetten volg je 
de instructies zoals beschreven.  
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Rechterschouder: 
Toer 21 : 3 l (telt niet als st), 1 st in de volgende 31 steken, 2-stk-sh (= 1 mindering), keer. Let 
op: je werkt dus niet de hele toer af. (32 st) 
Toer 22 : 2 l (telt niet als st) – sla de mindering altijd  over! - maak 1 st in iedere steek, 
keer.  (31 st) 
Toer 23 : 3 l (telt niet als st), 1 st in elke steek tot je er nog twee overhebt op deze toer, 2-st-
sh (=1 mindering), keer. (30 st) 
 
 

 
 
 
Toer 24 – 33: Herhaal toer 22 en 23 totdat je 20 steken over hebt. 
Toer 34 – 42: 3 l, 1 st in iedere steek. (20 st) 
 
Hecht af en werk de draad weg.  
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Linkerschouder: 
Hecht je draad aan in het midden.  
Toer 21 : 2l (telt niet als st), 1 st in iedere steek. (32 st) 
Toer 22 : 3l, 1 st in iedere st tot je er nog twee overhebt op deze toer, 2-st-sh (=1 mindering), 
keer. ( 31st) 
Toer 23 : 2l (telt niet als st), 1 st in iedere steek, keer.  (30 st) 
Toer 24 – 33 : Herhaal toer 22 en 23 totdat je 20 st over hebt. 
Toer 34 – 42 : l 3, 1 st in iedere steek. (20 st) 
 
Hecht af en werk de draad weg.  
 
In elkaar zetten: 
Zet het voor- en achterpand alvast aan elkaar (let erop dat je de juiste zijdes omhoog hebt!) 
door eerst de schouders aan elkaar te maken. Daarna maak je de zijkanten aan elkaar 
waarbij je erop let dat je genoeg ruimte overlaat voor de mouwen. Je kunt het ook alvast 
passen om te zien of je goed zit. Fiorela heeft voor maat S/M ongeveer 14 cm overgelaten. 
Voor een kleinere maat adviseert zij 1 of 2 cm minder over te laten, voor een grotere maat 
adviseert zij 1 of 2 cm meer over te laten.  
 
 
 
 
Mouwen:  
Als je je werk hebt gepast en je weet dat het lijf je goed past kun je starten met het maken 
van de mouwen. Hecht de draad aan in de zoom onder je arm. Je sluit iedere toer door een 
hv te maken in de bovenste van de drie lossen. Als je de mouwen groter wil maken, of te 
grote gaten ziet in je werk als je de aangegeven 47 stokjes hebt gehaakt - zorg dan dat je 
meer stokjes gebruikt dan de 47 die staan aangegeven.  Let wel op dat je altijd mindert tot 
40 stokjes.  
 

Tip! 
Zorg dat je losjes haakt in de eerste toer van je mouw. Dit zorgt voor een soepel resultaat.  
 
Tip! 
Je werkt in rondes. Om de naad zo mooi mogelijk te maken doe ik altijd na de drie lossen 
een stokje in dezelfde eerste steek. Ik hecht dan in het einde van iedere ronde aan in dat 
stokje (en sla de drie lossen over). Hierdoor valt je naad minder op. Bij de 
feestdagenversie heb ik ervoor gekozen om te draaien per toer. Hierdoor valt de naad nog 
minder op. Je kunt hier de methode gebruiken die het beste bij jou past!   

 
Toer 1 : 3 l, verdeel 47 st gelijkmatig als basis voor de mouw. ( 48 st) 
Toer 2 :3 l, 1 st in iedere steek. ( 48 st ) 
Toer 3 : 3 l, 1 st in iedere st tot je er nog twee overhebt op deze toer, 2-st-sh (=1 mindering 
(47 st) 
Toer 4 – 5 : 3 l, 1 st in iedere steek. ( 47st ) 
Toer 6 – 24 : herhaal van toer 3 tot 5, tot je een totaal van 40 steken hebt. 
Toer 25 -26 : 3l, 1 st in iedere steek. ( 40 st ) 
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— Let op: je moet eindigen op een aantal dat deelbaar is door 10 — 
 

Tip! 
Zoals je ziet op de foto’s is het de bedoeling dat het mooie kantmotief over je handen 
heenvalt. Fiorela haakt tot toer 26, maar voor mij was dat veel te kort. Zelf heb ik 11 
toeren toegevoegd om de gewenste lengte te krijgen. Ik begon het kantmotief dus bij toer 
38. Ik raad je aan om de trui te passen en te bekijken wanneer jij zou willen beginnen met 
het kantmotief.  

 
Kantmotief (einde mouwen):  
Het kantmotief is een herhaling van een aantal toeren. Het duurt even voordat je het 
doorhebt maar als je het eenmaal snapt, vlieg je erdoorheen. Naast de beschrijving 
hieronder heb ik een haakdiagram voor jullie gemaakt op blz. 8. Ik adviseer om ze beide te 
gebruiken. De sluiting van iedere toer is duidelijker beschreven in de woordelijke 
beschrijving dan dat het zichtbaar is op het haakdiagram.  
 
Toer 27: 1 l (telt niet als st) 3 v in de eerste 3 steken, sla 2 steken over, 5 st in dezelfde steek, 
*sla 2 steken over, 5 v, sla 2 steken over, 5 st in dezelfde st*, herhaal *dit* tweemaal, sla 2 
steken over, 2 v, hv in de eerste v. 
 
Toer 28: 1 l (telt niet als st) , 1 v, 2 l, sla 2 steken over, (in elke steek van de vorige toer), 3 stk 
+ 2l in de volgende vijf steken, sla 2 steken over, *1 v, 2 l, sla 2 steken over, (in elke steek van 
de vorige toer) 3 stk + 2l in de volgende 5 steken, sla 2 steken over*, herhaal *dit* 
tweemaal. Sluit de toer met een hv in de eerste v.  
 
Toer 29: 3 l (telt als 1st) 2 st in dezelfde eerste st, sla 1 lossenruimte over, (in de volgende 3 
lossenruimtes) maak je 1 v + 2l. 1 v in volgende lossenruimte, sla 1 lossenruimte over *5 st in 
de volgende v (in steek van de vorige toer), sla 1 lossenruimte over, (in de volgende 3 
lossenruimtes) maak je 1 v + 2 l, 1 v in de volgende lossenruimte, sla 1 lossenruimte over*, 
herhaal *dit* tweemaal, 2 st in de eerste st vanaf het begin, sluit de toer met een hv in de 
derde losse.  
 
Toer 30: 2 l, 2 st in dezelfde (eerste) st, 2 l, 3 st + 2 l in de volgende 2 st (in steek van de 
vorige toer), sla 1 lossenruimte over, 1 v + 2 l in de volgende lossenruimte, *sla 1 
lossenruimte over, in de volgende 5 st (in steek van de vorige toer) maak 3 st + 2 l in elke st, 
sla 1 lossenruimte over, 1 v + 2 l in de volgende lossenruimte *, herhaal *dit* tweemaal, sla 
1 lossenruimte over, 3 st + 2l in de volgende st, (in de laatste steek) 3 st  + 1 l, om deze toer 
te eindigen maak je 1 v in de tweede losse van het begin. Op deze manier start je de 
volgende toer in het midden van de lossenruimte.  
 
Toer 31: 1 l (telt niet als st) 1 v + 2 l in de eerste twee lossenruimtes, 1v in de volgende 
lossenruimte, sla 1 lossenruimte over, 5 st in de volgende v (in steek van de vorige toer), sla 
1 lossenruimte over, *( in de volgende 3 lossenruimtes ) maak 1 v + 2 l in elke lossenruimte, 
1 v in de volgende lossenruimte, sla 1 lossenruimte over, 5 st in de volgende v (in steek van 
de vorige toer), sla 1 lossenruimte over*, herhaal *dit* tweemaal. In de laatste lossenruimte 
maak je 1 v + 2 l, eindig de toer met een hv in de eerste v en in de eerste lossenruimte. 
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Toer 32:  1 l (telt niet als st), 1 v in dezelfde lossenruimte, 2 l, sla 3 lossenruimten over, in de 
volgende 5 st (in steek van de vorige toer) 3 st + 2 l in elke st, sla 1 lossenruimte over, *1 v in 
de volgende lossenruimte, 2 l , sla 1 lossenruimte over, in de volgende 5 st maak 3 st + 2 l in 
elke st, sla 1 lossenruimte over*. Herhaal *dit* tweemaal. Eindig de toer met een hv in de 
eerste v. 
 
Toer 33 – 36 : Herhaal toer 29 tot 32. 
 

Tip! 
Mocht je het kantmotief wat willen verlengen, herhaal toer 29 tot 32 dan totdat jij 
tevreden bent over de lengte.  

 
Toer 37 – 38 : Herhaal toer 29 en 30. 
 
— Hier eindigt het haakdiagram en het kantmotief. Je gaat nu een rand eromheen haken. Je 
doet dit door ondere andere gebruik te maken van de puffsteek — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toer 39 : 1l, *in de volgende lossenruimte, maak 1 v, 2 l, 1 puff st (in dezelfde steek)*, 
herhaal *dit*. Sluit met een hv in de eerste l, hecht af en werk je draden weg.  
 
— Herhaal dit alles nogmaals voor de andere mouw — 

Uitleg van de puff steek 
 
Omsl, steek de naald in de aangegeven steek, omsl en kom terug met de draad tot 
ongeveer de hoogte van een stokje. Je hebt nu drie lussen op je naald. Herhaal 3x: (omsl 
steek de naald in de dezelfde steek, omsl en kom terug tot dezelfde hoogte). Je hebt nu 9 
lussen op je naald. omsl en haal de draad door de eerste acht lussen. Omsl en haal hem 
door de laatste twee lussen op je naald. 
 



HAAKDIAGRAM – KANTMOTIEF MOUWEN 

(LET OP: DE AFSLUITENDE TOER STAAT HIER NIET BESCHREVEN) 



Halslijn: 
Hecht je draad aan in één van de naden.  
 
Toer 1: 1l, 1v in iedere steek, hv in de eerste l.  
Toer 2: 1l, *1v, 1 puff st in dezelfde steek als de v, sla twee steken over*,  herhaal *dit* langs 
de gehele halslijn. Eindig met een hv in de eerste l, hecht af.  
 
 
 
Onderzijde: 
Voor de onderzijde zijn er meerdere opties. Als je van basic houdt geeft Fiorela aan dat je 
kunt volstaan met een toer vasten. De andere optie die zij geeft is: 
 
Toer 1: * 1v, 1l, 1v in dezelfde steek, sla 1 steek over * en herhaal *dit* langs de gehele 
onderzijde.  
 
Zelf deed ik het als volgt: 
 
Toer 1: 1 l, 1v in iedere steek, hv in de eerste l. 
Toer 2: *1 v - 1 st - 1v in dezelfde steek, sla 1 steek over* en herhaal *dit* langs de gehele 
onderzijde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit patroon is exclusief vertaald voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl) 
en met uitdrukkelijke toestemming van de auteur, Fiorela Garcia. Het patroon mag niet 
worden gedeeld, verspreid of gekopieerd en is alleen voor eigen gebruik. Het gehaakte 
product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan wel altijd naar de ontwerper 
van het patroon. 

http://www.gekophaken.nl/
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SOCIAL MEDIA 
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt 
kunnen wij het zien:  

 
Instagram: @fiorelila_, @studiowoordendraad en @gekophaken 
Facebook: @Studio Woord en Draad en @Gek op Haken 
En de volgende hashtags: #valentinatrui #gekophakenproject #studiowoordendraad 
 
 

 


