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Trui met mouwen, gehaakt met wol Rachel van Zeeman 
 
Doordat je alles in 1 stuk haakt hoef je de trui niet na het 
haken nog in elkaar te zetten. Draadjes afwerken en je kan hem 
aantrekken, erg handig! 
 
Nodig: 
-Haaknaald 8 
-5 bollen Rachel van Zeeman à €2,99 per stuk 
-grote stopnaald om draadjes af te werken 
 
Gebruikte steken: 
-losse 
-halve vaste 
-halve stokjes 
-stokjes  
-reliefstokjes voor en achter voor boord 
 
We starten met de hals:  
Toer 1: Maak een ketting van 56 losse en maak het vast met een 
halve vaste 
Toer 2: 3 lossen (eerste stokje) 6 halve stokjes 2 lossen, 14 
halve stokjes, 2 lossen, 14 halve stokjes, 2 lossen, 14 halve 
stokjes, 2 lossen, 7 halve stokjes, maak met een halve vaste 
vast 
Toer 3 t/m toer 16 (14 rijen):*de eerste 3 lossen, zijn het 
eerste stokje (*herhaal dit bij iedere toer) Je haakt nu 
stokjes. Let op: in de 4 hoeken (de 2 lossen) haak je 1 
stokje, 2 lossen, 1 stokje. Je meerdert er dus 2 door 2 extra 
lossen te halen. Dus per toer worden er 8 gemeerderd in de 4 
hoeken.  

 
 
Bij toer 16 
heb je 
totaal 168 
steken (42 
stokjes per 
kwart). 
 
De hals is 
af. 
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Nu leg je de voor en achterkant op elkaar en ga je beginnen 
aan de romp.  

 
 
Per kwart heb je nu 42 steken. Je gaat nu aan de romp 
beginnen. Je haakt stokjes door en bij de eerste 2 lossen haak 
je in iedere losse 2 stokjes (4 stokjes) en haakt door naar de 
voorkant. Daar haak je 42 stokjes en bij de 2 lossen in iedere 
losse ook 2 stokjes (4 stokjes). In totaal 92 stokjes.  
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Je haakt in totaal 25 toeren/rijen van 92 stokjes.  
 
Boord: 
Bij een totaal van 41 toeren/rijen (zelf even meten hoe lang 
de trui moet worden, het kunnen ook minder of meer rijen zijn) 
begin je met de boordsteek (reliefstokje voor, reliefstokje 
achter.  
Haak 12 toeren 92 reliëfstokjes voor en achter voor het boord 
en hecht af.  

 
 
Mouwen 
Haak de mouw rond met in totaal 45 stokjes.  
Toer 1 t/m 8:*de eerste 3 lossen, zijn het eerste stokje 
(*herhaal dit bij iedere toer) en dan nog 44 stokjes 
Toer 9: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te haken 
in totaal 44 stokjes 
Toer 10: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 43 stokjes 
Toer 11: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 42 stokjes 
Toer 12: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 41 stokjes 
Toer 13: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 40 stokjes 
Toer 14: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 39 stokjes 
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Toer 15: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 38 stokjes 
Toer 16: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 37 stokjes 
Toer 17: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 36 stokjes 
Toer 18: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 35 stokjes 
Toer 19: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 34 stokjes 
Toer 20: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 33 stokjes 
Toer 21: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 32 stokjes 
Toer 22: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 31 stokjes 
Toer 23: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 30 stokjes 
Toer 24: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 29 stokjes 
Toer 25: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 28 stokjes 
Toer 26 t/m 30 Haak 28 stokjes 
Toer 31: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 27 stokjes 
Toer 32: 1 minderen door de laatste twee stokjes samen te 
haken in totaal 26 stokjes 
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Boord: 
Bij een totaal van 32 rijen (zelf even meten hoe lang de mouw 
moet worden, het kunnen ook minder of meer rijen zijn) begin 
je met de boordsteek (reliefstokje voor, reliefstokje achter.  
Haak 12 toeren 26 reliëfstokjes voor en achter voor het boord 
en hecht af.  

 
 

 
Werk de draadjes af en je trui 
is klaar om te dragen! 
 
Veel plezier met het maken van 
deze “simpele” trui. Prima dat 
je dit patroon gebruikt. Ik zou 
het leuk vinden als je mij het 
eindresultaat mailt en/of 
doorlinkt naar www.jufsas.com.  
 
 
 


