Hexagon Top Patroon

Materiaal:
• 2 bollen Made by Me Stretch van de Action (100 gram = 410 meter)
• 1 bol haakkatoen Sostrene Grene (50 gram = 160 meter)
• haaknaald 4.0 mm
• haaknaald 3.0 mm
Deze top kan met elk materiaal gehaakt worden. Om de top luchtig en soepelvallend te houden
raad ik aan om met een grotere haaknaald te haken dan aangegeven. Op de label van dit garen
staat bijvoorbeeld haaknaald 2.0mm.
Eventuele alternatieven voor deze top zijn: Katia Jaipur, Katia Funny Rainbow, Scheepjes Whirl of
Whirlette. Maar ook met een gewoon haakkatoen (Phildar, Katia, Drops, Scheepjes, Yarn and
Colors) kan dit prima gehaakt worden. Je zal dan minder toeren haken en de top zal iets grover
worden maar zeker niet minder mooi!
Reken qua looplengte van het materiaal op 600 tot 700 meter. Koop liever een bol te veel, bijna
altijd kan je deze terugbrengen naar de winkel.
Voor de halslijn en de bandjes kan elk type haakkatoen genomen worden (zowel de 50 gram/ 125
meter als de 50 gram/ 160 meter is geschikt). Omdat deze draad dikker is en er een kleinere
haaknaald wordt gebruikt is dit haakwerk strakker. Hierdoor rekt de top niet te veel uit.
Op de laatste bladzijde van dit patroon vind je een overzicht van de afmetingen en een
schematische tekening hoe de top is opgebouwd.
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Werkwijze:
De basis van deze top zijn 2 grote hexagons. Deze haak je als volgt:

• Haak in een magische ring: 3 lossen en 1 stokje. Vervolgens [2 stokjes en 2 lossen]. Herhaal
•
•
•
•
•

•

tussen [ ] 5x en eindig met 2 lossen en een halve vaste in de 3e beginlosse.
Persoonlijk vind ik het prettiger om het werk na elke toer te keren. Hierdoor gaat het werk
minder trekken en blijft mooier in vorm.
3 lossen, [ (stokje, 2 lossen, stokje) in 2-lossenboog vorige toer, stokje in elk stokje vorige toer].
Herhaal tussen [ ] tot het einde van de toer en sluit met een halve vaste.
Blijf de voorgaande toer herhalen tot je een hexagon hebt met een breedte die gelijk is aan de
helft van je lichaamsomvang (gemeten over je ribbenkast onder je borsten) plus 5 cm.
In mijn geval en bij dit garen was dat bij een hexagon met een zijkant van 46 stokjes.
Maar dit wordt jouw top dus tijdens het haken steeds voorhouden. Zorg dat de bovenrand op de
hoogte valt waar je de top wilt hebben en ga door tot de breedte goed voelt. Houd er rekening
mee dat de onderkant nog wijder wordt. Dit model heeft een A-lijn. En dat je de bovenzijde nog
een klein stukje dicht naait.
Ter illustratie hieronder het haakdiagram.

• Haak 2 gelijke hexagons voor de voor en achterzijde.
Leg nu de 2 hexagons op elkaar. Leg ze neer zoals de zeshoek in de tekening hierboven. Naai
vanuit de zijpunten aan beide kanten de zeshoek ongeveer 10 cm dicht. Wil je een grotere of
kleinere armopening dan naai je het verder of minder ver dicht.
Vervolgens gaan we de belijning van de armsgaten en de bandjes haken. Dit doe ik met
haakkatoen en haaknaald 3mm. Omdat dit garen dikker is, is de grootte van de steek dan
ongeveer gelijk aan de grootte van de andere steken. Hierdoor gaat het werk niet trekken. Kijk
even goed of jouw werk ook niet trekt of bobbelt en maak anders iets meer of minder steken dan
het aantal stokjes van de hexagon.

• Begin een stukje voorbij de punt van het armsgat. Hecht de draad aan en haak 1 losse.
Vervolgens een vaste in elk stokje van de hexagon en 1 vaste in de 2-lossenboog.
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• Haak 65 lossen. De lengte van het bandje wordt dan 25 cm. LET OP: dit is de uiteindelijk lengte
van het bandje, op dit punt is het bandje 28 cm maar het voor- en achterpand worden straks nog
hoger!!
• Pas op dat het bandje niet gedraaid zit en haak 1 vaste in de 2 lossenboog van het 2e pand en
vervolgens een vaste in elk stokje vorige toer. In de punt van de armsgaten waar de de 2
panden samenkomen haak je 3 vasten samen. Vervolgens weer vasten en de toer sluiten met
een halve vaste in de eerste vaste.
• Haak 1 losse en een vaste in elke vaste. Haak verder over de lossenketting en het achterpand.
In de punt van het armsgat weer 3 vasten samenhaken en aan het einde van de toer sluiten met
een halve vaste in de eerste vaste.
• haak nog 2 toeren vasten. Wil je een bredere of smallere rand? Haak dan meer of minder
toeren. LET OP: het bandje wordt nog breder omdat we bij het haken van de halslijn ook nog
over het bandje haken!
Haak de halslijn op een soortgelijke wijze. Hecht aan en haak 1 losse. Haak vasten langs de
bovenzijde van een hexagon en over de achterzijde van de lossenketting. Haak in de hoek met het
bandje 3 vasten samen. Er zijn dus 4 van zulke hoeken. Sluit elke toer met een halve vaste in de
eerste vaste. Haak nog 3 toeren vasten op dezelfde wijze.
Nu is de bovenzijde van de top klaar!
Voor de onderzijde van de top haak je verder met haaknaald 4mm en het Stretch garen, of het
garen en de haaknaald die jij voor de hexagons hebt gebruikt.
We haken nu verder over de beide onderkanten van de hexagons van het voor- en achterpand.
Hecht aan en haak 3 lossen ( het eerste stokje) en vervolgens een stokje in elk stokje. Op de
punten van de onderzijde van de hexagon haak je in de 2-lossenboog (stokje, 2 lossen, stokje).
Aan de zijkant waar de 2 panden samenkomen haak je 3 stokjes samen, je slaat de 2 lossen van
de samenkomende lossenbogen van de 2 panden over, haakt weer 3 stokjes samen en vervolgens
stokje in elk stokje.
Sluit de toer met een halve vaste in de 3e beginglosse.
Voor elke volgende toer haak je 3 lossen, stokje in elk stokje, (stokje, 2 lossen, stokje) in elke 2
lossenboog en in de punt van de samenkomende panden: 3 stokjes samenhaken, 2 steken
overslaan, 3 stokjes samenhaken. Zie onderstaande tekening.
Blijf deze toeren herhalen tot de top de gewenste lengte heeft. Bij mij waren dit in totaal 15 toeren.
Ben jij kleiner, of wil je een kortere top: haak minder toeren.
Wil je een langere top: haak meer toeren.
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De top is nu in principe klaar. Maar als jij de openingen tussen de voorpanden nog te groot vindt
kan je deze op de volgende manier opvullen:

Hecht aan in de punt en haak 3 lossen. Haak de volgende 2 stokjes samen. Stokje in elk stokje. In
de punt 3 stokjes samenhaken 2 steken overslaan en 3 stokjes samenhaken. Stokje in elk stokje.
Laatste 3 stokjes samenhaken. Blijf deze toer herhalen tot je bijna het hele driehoekje hebt
opgevuld. Houd een klein splitje over.

Alles aan dit patroon is door mij bedacht en met veel zorg, aandacht en tijd
voor jou uitgewerkt.
Dit patroon mag gebruikt worden voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan
het patroon, of delen hiervan, te kopiëren of voor commerciële doeleinden te
gebruiken zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.
Als je het patroon hebt gebruikt en deze top wilt showen op social media:
superleuk! Doe dit wel altijd met een verwijzing naar de website
www.cuddlycool.com of vermelding van #cuddlycool.
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