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HARMONIA

NL SHIRT SUNSET GLOW BY @blagecrochetdesign

Beschrijving
Dit eenvoudig model dat gemakkelijk te haken is, heeft een heel mooi golvend motief dat heel snel tehaken is. 
De indrukwekkende kleurwisselingen van de gedurfde en heldere kleuren zorgen voor een unieke stijl.
Een perfect kledingstuk voor de warme zomerse dagen, dat een aangename touch van kleur geeft aan elke willekeu-
rige outfit.

Niveau
Gemakkelijk

Maten of Afmetingen
Vrouw:  a) S, b) M, c) L, d) XL, e) XXL, f) XXXL

Benodigd materiaal
Katia Harmonia kl. 206: a) 2, b) 2, c) 3, d) 3, e) 4, f) 4 bollen
Haaknaald van 4mm

43 (49, 55, 61, 67, 73) cm

23 (29, 23, 29, 23, 29) cm10 (10, 16, 16, 22, 22) cm
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HARMONIA

Gebruikte steken en technieken 
puff – puff steek:

1: neem een draad op en de haaknaald insteken in de volgende steek 
2: neem een draad op en haal deze draad onder de steek, hierbij een lange lus maken (3 lussen op de 
haaknaald) 
3: neem een draad op en de haaknaald insteken in dezelfde steek 
4: neem een draad op en haal deze draad onder de steek, hierbij een lange lus maken (5 lussen op de 
haaknaald) 
5: herhaal de stappen 3 en 4 nog een maal meer, eindigend met 7 lussen op de haaknaald 
6: neem een draad op en haal deze draad onder de 7 lussen die op de haaknaald staan 

2stkjs (over 3st) – 2stkj samenhaken over 3 opeenvolgende st:
1: zet een draad op de haaknaald, de haaknaald insteken in de st, zet een draad op de haaknaald en haal deze 
onder de st, zet een draad op de haaknaald en deze draad door de twee lussen halen.
2: de volgende st overslaan, zet een draad op de haaknaald, de haaknaald insteken in de volgende st, zet 
een draad op de haaknaald en haal deze draad onder de st, zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de twee lussen, zet een draad op  de haaknaald en haal deze draad door de drie lussen die op 
de haaknaald staan.

2stkjs (over 5st) – 2stkj samenhaken over 5 opeenvolgende st: 
1: zet een draad op de haaknaald, de haaknaald insteken in de st, zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad onder de st, zet een draad op de haaknaald en haal deze draad door de twee lussen.
2: sla de volgende 3 st over, zet een draad op de haaknaald, de haaknaald insteken in de volgende st, zet 
een draad op de haaknaald en haal deze draad onder de st, zet een draad op de haaknaald en haal deze 
draad door de twee lussen, zet een draad op de haaknaald en haal deze draad door de drie lussen die op 
de haaknaald staan.

Steekverhouding
Met haaknaald 4 mm in stkj
10cm* 10cm = 20st / 10 toeren

Uitvoering
Opmerkingen: dit shirt wordt gehaakt in twee delen: voorpand en rugpand. 
Er wordt plat gehaakt, in heen-en teruggaande toeren. 
Het haakwerk beginnen met de draad aan de binnenkant van de bol garen.
Bij de maten d), e) en f) de twee bol garen aanhechten met de draad aan de buitenkant van de bol garen.

Afkortingen
2stkjs(over 3st) – 2stkj samenhaken over 3 opeenvolgende st 

2stkjs(over 5st) – 2stkj samenhaken over 5 opeenvolgende st 

l - losse

GW – goede kant van het werk

st - steek (steken)

stkj - stokje

v - vaste

puff – puff steek

herh - herhalen

VW – verkeerde kant van het werk

T - toer (en)

Opmerkingen
Haak 2l voor het omhoog halen bij het begin van elke T, behalve wanneer anders aangegeven is. 
De 2l voor het omhoog halen tellen als een st, behalve wanneer anders aangegeven is. 
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HARMONIA

Rugpand
Haak a) 116, b) 132, c) 148, d) 164, e) 180, f) 196l.
T1 (GW): v in de tweede l vanaf de haaknaald, v tot aan het einde van de T. (a) 115, b) 131, c) 147, d) 163, e) 179, f) 
195st)

T2 (VW): 2stkjs (over 3st), stkj over de volgende 5v, “sla de volgende 3v over, puff in de volgende v, 3l, 1stkj in dezelf-
de puff, stkj in de volgende 2v, 2stkjs (over 5st), stkj in de volgende 5v”, herh a) 6, b) 7, c) 8, d) 9, e) 10, f) 11 maal.
De volgende 3st overslaan, puff in de volgende st, 3l, 1stkj in dezelfde puff, stkj in de volgende 2st, 2stkjs (over 3st), 
1stkj in de laatste st. (a) 73, b) 83, c) 93, d) 103, e) 113, f) 123st)

T3: 2stkjs (over 3st), stkj in de volgende st, 4stkj in de ruimte van 4l, “de puff van de voorafgaande T overslaan, puff 
in de volgende st, 3l, stkj in dezelfde puff, stkj in de volgende 2st, 2stkjs (over 5st), stkj in de volgende st, 4stkj in de 
ruimte van 3l ”, herh a) 6, b) 7, c) 8, d) 9, e) 10, f) 11 maal, de puff van de voorafgaande T overslaan, puff in de volgen-
de st, 3l, stkj in dezelfde puff, stkj in de volgende 2st, 2stkjs (over 3st), stkj in de laatste st. (a) 73, b) 83, c) 93, d) 103, 
e) 113, f) 123st)

T4: a) 53, b) 53, c) 55, d) 55, e) 57, f) 57: herh T3.
De draad afknippen

Voorpand
Haken op dezelfde manier als het rugpand.

Afwerking
Verberg alle draden en block het kledingstuk om zo de gewenste afmetingen te verkrijgen. 
Het voorpand en het rugpand samennemen door a) 10, b) 10, c) 16, d) 16, e) 22, f) 22cm van de schouders aan elkaar 
te naaien.
Het voorpand en het rugpand samennemen bij de zijkanten, hierbij ruimte overlaten voor de armsgaten. 

begin

herhaling

l - losse

v - vaste

stkj - stokje

2stkjs (over 3st) – 2stkj samenhaken 
over 3 opeenvolgende st

2stkjs (over 5st) – 2stkj samenhaken 
over 5 opeenvolgende st
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