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AZTECA FINE LUX

23
FIL KATIA

F RANÇAIS

TAILLES :  –a)  38-40 –b)  42-44 –c)  46-48 
–d) 50-52
Le modèle de la photo correspond à la taille : 
–a) 38-40

FOURNITURES
Qualité AZTECA FINE LUX col nº 402 : –a) 5 –b) 5 
–c) 6 –d) 6 pelotes
Anneaux marqueurs
8 anneaux en plastique de 1 cm (pour confectionner 
les boutons décoratifs)

Crochet Points employés

Nº 4,5 mm

•  M. chaînette
•  M. serrée
•  M. coulée
•  Demi-bride
•  Couture au pt droit
•  Couture au pt de côté
-  Diminution double 

(voir explication)
-  Diminution simple 

(voir explication)
-  Augmentation 

(voir explication)

• Voir explications dans Points de base

Diminution double : faire un jeté, passer le crochet 
dans le brin avant des 3 m. suivantes du rg pré-
cédent, faire un jeté et le passer dans toutes les 
boucles, il reste 1 m. sur le crochet.

Diminution simple : faire un jeté, passer le crochet 
dans le brin avant des 2 m. suivantes du rg pré-
cédent, faire un jeté et le passer dans toutes les 
boucles, il reste 1 m. sur le crochet.

Augmentation : croch. 2 demi-brides dans la 
même maille.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
15 m. et 12 rgs en demi-brides, avec le crochet 
nº 4,5

RÉALISATION
Remarque : les devants et le dos sont crochetés en 
un seul morceau jusqu’aux emmanchures, à partir 
desquelles chaque partie est travaillée séparément.
Monter  –a)  140  m. –b)  154  m. –c)  164  m. 
–d) 180 m. chaînette et continuer à croch. en 
demi-brides. Remarque : remplacer la première 
m. de chaque rg par 2 m. chaînette.
Emmanchures : à 34 cm de hauteur totale, diviser 
le travail en 3 parties et placer 1 anneau marqueur 

sur chaque partie, comme suit. Remarque : ce 
rg ne doit pas être crocheté. Il est indiqué unique-
ment pour séparer les parties et placer les anneaux 
marqueurs.
–a) 35 m. –b) 39 m. –c) 41 m. –d) 45 m. pour 
le devant droit, 1 anneau marqueur, –a) 70 m. 
–b) 76 m. –c) 82 m. –d) 90 m. pour le dos, 
1  anneau  marqueur, –a)  35  m. –b)  39  m. 
–c) 41 m. –d) 45 m. sur le devant gauche.
Puis continuer à croch. les m. du devant droit, 
comme suit :
Croch. –a) 32 m. –b) 36 m. –c) 38 m. –d) 42 m. et 
laisser 3 m. non croch. (emmanchure), retourner 
le travail et, au rg suivant sur l’endroit, continuer à 
diminuer, à 2 m. du bord gauche (côté emman-
chure), à tous les rgs sur l’endroit :
–a) 3 x 2 m.
–b) 3 x 2 m., 1 x 1 m.
–c) 3 x 2 m., 2 x 1 m.
–d) 4 x 2 m., 2 x 1 m.
Il reste –a) 26 m. –b) 29 m. –c) 30 m. –d) 32 m.
Encolure : à –a) 12 cm –b) 13 cm –c) 14 cm 
–d) 15 cm à partir du début des emmanchures, 
à la fin d’un rg sur l’envers, cesser de croch. les 
–a) 8 –b) 9 –c) 10 –d) 11 dernières m. (encolure) et 
diminuer 2 m. du côté de l’encolure, tous les 2 rgs 
et à 2 m. du bord, 2 fois.
Il reste –a) 14 m. –b) 16 m. –c) 16 m. –d) 17 m.
À 8 cm à partir du début de l’encolure, couper 
le fil, le passer dans la dernière m. et serrer pour 
terminer.
Reprendre  les –a) 70 m. –b) 76 m. –c) 82 m. 
–d) 90 m. du dos et former les emmanchures comme 
suit : croch. 3 m. coulées et, à la fin du rg, laisser 
3 m. non croch. et diminuer de chaque côté, à 
2 m. de chaque bord, à tous les rgs sur l’endroit :
–a) 3 x 2 m.
–b) 3 x 2 m., 1 x 2 m.
–c) 3 x 2 m., 2 x 1 m.
–d) 4 x 2 m., 2 x 1 m.
Il reste –a) 52 m. –b) 56 m. –c) 62 m. –d) 64 m.
Encolure et épaules : à –a) 20 cm –b) 21 cm 
–c) 22 cm –d) 23 cm à partir du début des emman-
chures, couper le fil et terminer.
Reprendre  les m. du devant gauche et croch. 
comme pour le devant droit mais en vis-à-vis.

MANCHES
Monter –a) 40 m. –b) 44 m. –c) 46 m. –d) 50 m. 
chaînette et continuer à croch. en demi-brides. 
Remarque : remplacer la première m. de chaque 
rg par 2 m. chaînette.
En même temps, augmenter 1 m. de chaque côté, 
à 2 m. de chaque bord, tous les 12 rgs, 4 fois.
On obtient –a) 48 m. –b) 52 m. –c) 54 m. –d) 58 m.
Tête de manche : à 46 cm de hauteur totale, 
cesser de croch. les 3 premières et dernières m. 
(du côté droit, croch. en m. coulées et, du côté 
gauche, cesser de croch.) et diminuer de chaque 
côté, à 2 m. de chaque bord, tous les 2 rgs :

–a) 7 x 2 m.
–b) 8 x 2 m.
–c) 8 x 1 m., 1 x 1 m.
–d) 9 x 2 m.
Il reste –a) 14 m. –b) 20 m. –c) 20 m. –d) 22 m.
À –a) 16 cm –b) 17 cm –c) 18 cm –d) 19 cm à partir 
du début de l’arrondi, couper le fil et terminer.

MONTAGE
Sur l’envers, assembler les épaules en m. serrées.
Finitions : sur tout le pourtour du vêtement, croch. 
1 rg en m. serrées, en commençant par le côté droit 
du travail, sur l’encolure du dos. Placer 1 anneau 
marqueur dans la 1ère m., en croch. 2 m. dans la 
m. maille aux angles. Terminer à la 1ère m. et, sans 
fermer le rg, continuer à croch. en spirale encore 
3 rgs en m. serrées, en piquant le crochet dans le 
brin arrière de la m. du rg précédent.
Couper le fil et terminer.
Poignets : assembler  le dessous des manches 
en m. serrées.
Sur le poignet, croch. 1 rg en m. serrées. Placer 
1 anneau marqueur dans la 1ère m. Terminer à la 
1ère m. et, sans fermer le rg, continuer à croch. en 
spirale et en m. serrées, en piquant le crochet dans 
le brin arrière de la m. du rg précédent.
À 6 cm de hauteur totale, couper le fil et terminer.
Appliquer et coudre les manches au pt droit, en 
faisant coïncider le milieu du haut de la manche et 
la couture de l’épaule et les extrémités au début 
des emmanchures.
Poches  décoratives  haut :  monter  16  m. 
chaînette et continuer à croch. en m. serrées. 
Remarque : remplacer la première m. de chaque 
rg par 1 m. chaînette.
Croch. 8 rgs et, au rg suivant, diminuer 1 m. (dimi-
nution simple) de chaque côté, à 1 m. des bords. 
Il reste 14 m.
Croch. 8 rgs, couper le fil et terminer.
Confectionner une autre poche identique.
Plier  les poches en deux et coudre  le pourtour 
au pt de côté.
Poches  décoratives  bas :  monter  20  m. 
chaînette et continuer à croch. en m. serrées. 
Remarque : remplacer la première m. de chaque 
rg par 1 m. chaînette.
Croch. 8 rgs et, au rg suivant, diminuer 1 m. (dimi-
nution simple) de chaque côté, à 1 m. des bords. 
Il reste 18 m.
Croch. 8 rgs, couper le fil et terminer.
Confectionner une autre poche identique.
Plier  les poches en deux et coudre  le pourtour 
au pt de côté.
Ceinture : monter 9 m. chaînette et croch. en 
demi-brides. Remarque : remplacer la première 
m. de chaque rg par 2 m. chaînette.
À –a) 130 cm –b) 140 cm –c) 150 cm –d) 170 cm 
de hauteur totale, couper le fil et terminer.
Boutons décoratifs : à l’aide d’une aig. à laine, 
garnir  tous les anneaux en AZTECA FINE LUX 
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jusqu’à ce qu’ils soient remplis et qu’il ne reste pas 
de trou au centre.
Coudre un bouton au milieu de chaque poche.
Coudre les poches sur le haut des devants, au 
niveau des emmanchures, le bas de la poche 
devant se trouver à 20 cm du bas des devants. 
Voir patron.
Replier chaque poignet au niveau de la bordure 
de finition et coudre un bouton sur le dessus du 
poignet, en même temps que la couture de la 
manche.
Coudre 2 boutons au milieu de la ceinture, côte 
à côte sur la largeur. Placer le milieu de la ceinture 
au milieu du dos, à 24 cm du bas et coudre de 
quelques points pour qu’elle soit ajustée seule-
ment au niveau des boutons.

N EDERLANDS

MATEN: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52
Het model van de foto komt overeen met de 
maat: –a) 38-40

BENODIGD MATERIAAL
AZTECA FINE LUX kl. 402: –a) 5 –b) 5 –c) 6 
–d) 6 bollen
Steekmarkeerders.
8 platisc ringen van 1 cm (= voor het maken v.d. 
sierknopen)

Haaknaald Gebruikte steken

Nr. 4,5 mm

•  Lossen
•  Vasten
•  Halve vasten
•  Halve stokjes
•  Naad d.m.v. stiksteek
•  Naad d.m.v. platte kantsteek
-  Dubbele mindering 

(zie beschrijving)
-  Enkele mindering 

(zie beschrijving)
-  Meerdering 

(zie beschrijving)

• Zie beschrijvingen bij basissteken

Dubbele mindering: neem een draad op, haal 
de haaknaald door de lus aan de voorkant v.d. 
volgende 3 st. v.d. voorafgaande naald, neem een 
draad op en haal deze draad door alle st., er staat 
hierna 1 st. op de haaknaald.

Enkele mindering: neem een draad op, haal de 
haaknaald door de lus aan de voorkant v.d. vol-
gende 2 st. v.d. voorafgaande naald, neem een 
draad op en haal deze draad door alle st., er staat 
hierna 1 st. op de haaknaald.

Meerdering: haak 2 halve stokjes in eenzelfde 
st. v.d. basis.

STEEKVERHOUDING
In halve stokjes, haaknaald nr. 4,5 mm
10x10 cm = 15 st. en 12 toeren.

UITVOERING
Opmerking: De voorpanden en het rugpand 
worden in één enkel deel gehaakt, vanaf de mou-
winzetten wordt elk deel apart gehaakt.
–a) 140  lossen –b) 154  lossen –c) 164  lossen 
–d)  180  lossen opz. en haak halve stokjes. 
Opmerking: vervang de eerste st. van elke toer 
voor 2 lossen.

Mouwinzetten: Bij 34 cm totale lengte, het werk in 
3 delen verdelen en bevestig een steekmarkeerder 
bij elk deel op de volgende manier: Opmerking: 
deze toer wordt niet gehaakt, maar dient slechts 
voor de verdeling van de delen en voor het beves-
tigen van de steekmarkeerders.
Rechter voorpand: –a) 35 st. –b) 39 st. –c) 41 st. 
–d) 45 st., steekmarkeerder, rugpand: –a) 70 st. 
–b) 76 st. –c) 82 st. –d) 90 st., steekmarkeerder, 
linker voorpand: –a) 35 st. –b) 39 st. –c) 41 st. 
–d) 45 st.
Nádat de steekverdeling gemaakt is, over de st. 
v.h. rechter voorpand verderhaken op de vol-
gende manier:
Haak –a) 32 st. –b) 36 st. –c) 38 st. –d) 42 st. en 
3 st. niet haken (= mouwinzet), keer het werk en 
in de volgende toer aan de goede kant v.h. werk, 
verdergaan met minderen op 2 st. vanaf de lin-
kerkant (= kant v.d. mouwinzet), in elke toer aan de 
goede kant v.h. werk:
–a) 3 maal 2 st.
–b) 3 maal 2 st., 1 maal 1 st.
–c) 3 maal 2 st., 2 maal 1 st.
–d) 4 maal 2 st., 2 maal 1 st.
Er zijn hierna: –a) 26 st. –b) 29 st. –c) 30 st. –d) 32 st.
Hals: Bij –a) 12 cm –b) 13 cm –c) 14 cm –d) 15 cm 
lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, en 
op het einde v.d. toer aan de verkeerde kant v.h. 
werk, niet meer haken over de laatste –a) 8 st. 
–b) 9 st. –c) 10 st. –d) 11 st. (= hals) en verdergaan 
met minderen aan de halskant, op 2 st. vanaf de 
rechterkant, in elke 2e toer: 2 maal 2 st.
Er zijn hierna: –a) 14 st. –b) 16 st. –c) 16 st. –d) 17 st.
Bij 8 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, 
afhechten en de draad wegwerken.
De –a) 70 st. –b) 76 st. –c) 82 st. –d) 90 st. v.h. 
rugpand opnemen en haak de mouwinzetten op 
de volgende manier: haak 3 halve vasten bij het 
begin v.d. toer en bij het einde v.d. toer de laatste 
3 st. niet meer haken, verdergaan met minderen 
aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke 
toer aan de goede kant v.h. werk:
–a) 3 maal 2 st.
–b) 3 maal 2 st., 1 maal 1 st.
–c) 3 maal 2 st., 2 maal 1 st.
–d) 4 maal 2 st., 2 maal 1 st.
Er zijn hierna: –a) 52 st. –b) 56 st. –c) 62 st. –d) 64 st.
Hals en schouders: Bij –a) 20 cm –b) 21 cm 
–c) 22 cm –d) 23 cm lengte, meten vanaf het 
begin v.d. mouwinzetten, afhechten en de draad 
wegwerken.
De st. v.h. linker voorpand opnemen en haken 
zoals het rechter voorpand, maar in spiegelbeeld.

MOUWEN
–a)  40  lossen –b)  44  lossen  –c)  46  lossen 
–d) 50  lossen opz. en haak halve stokjes. de p. 
de cadeneta y continuar trab. a p. medio alto. 
Opmerking: vervang de eerste st. van elke toer 
voor 2 lossen.

Meerder aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke 
kant, in elke 12e toer: 4 maal 1 st.
Er zijn hierna: –a) 48 st. –b) 52 st. –c) 54 st. –d) 58 st.
Kop v.d. mouw: Bij 46 cm totale lengte, de eerste 
3 st. en de laatste 3 st. niet meer haken (= op het 
rechter uiteinde, halve vasten haken over de eerste 
3 st. en op het linker uiteinde, de laatste 3 st. niet 
meer haken), verdergaan met minderen aan beide 
kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke 2e toer:
–a) 7 maal 2 st.
–b) 8 maal 2 st.
–c) 8 maal 1 st., 1 maal 1 st.
–d) 9 maal 2 st.
Er zijn hierna: –a) 14 st. –b) 20 st. –c) 20 st. –d) 22 st.
Bij –a) 16 cm –b) 17 cm –c) 18 cm –d) 19 cm 
lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, 
afhechten en de draad wegwerken.
Haak de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Aan de verkeerde kant v.h. werk, de schouders 
vasthaken d.m.v. vasten.
Afwerkingen: haak rondom het gehele kleding-
stuk 1 toer vasten, beginnend aan de goede kant 
v.h. werk, bij de hals v.h. rugpand, bevestig een 
steekmarkeerder bii de eerste st., haak in de 
hoeken 2 st. in eenzelfde st., eindigen bij de eerste 
st. en zonder de toer te sluiten, in spiraalvorm 
met 3 toeren meer in vasten, hierbij de haaknaald 
insteken in de lus aan de achterkant v.d. st. v.d. 
voorafgaande toer.
Afhechten en de draad wegwerken.
Manchet mouwen: De binnenkant v.e. mouw 
vasthaken d.m.v. vasten.
Haak rondom de gehele manchet 1 toer vasten, 
bevestig een steekmarkeerder bij de eerste st., 
eindigen bij de eerste st. en zonder de toer te slui-
tein, verderhaken in spiraalvorm met vasten, hierbij 
de haaknaald insteken in de lus aan de achterkant 
v.d. st. v.d. voorafgaande toer.
Bij 6 cm totale lengte, afhechten en de draad 
wegwerken.
Haak op dezelfde manier bij de andere mouw.
Bevesig de mouwen = met het midden v.d. boven-
kant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uit-
einden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin 
v.d. mouwinzetten v.h. rugpand en het voorpand. 
Vastnaaien d.m.v. stiksteek.
Sierzakjes gedeelte bovenkant: 16 lossen opz. 
en haak vasten. Opmerking: vervang de eerste st. 
van elke toer voor 1 losse.
Haak 8 toeren op de volgende manier en in de 
volgende toer, minder aan beide kanten, op 1 st. 
vanaf elke kant: 1 maal 1 st. (= enkele mindering). 
Er zijn hierna 14 st.
Haak 8  toeren meer, afhechten en de draad 
wegwerken.
Haak op dezelfde manier nog een sierzakje.
De zakjes dubbelvouwen en rondom vastnaaien 
d.m.v. platte kantsteek.
Zierzakjes gedeelte onderkant: 20 lossen opz. 
en haak vasten. Opmerking: vervang de eerste st. 
van elke toer voor 1 losse.
Haak 8 toeren en in de volgende toer, minder aan 
beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant: 1 maal 1 st. 
(= enkele mindering). Er zijn hierna 18 st.
Haak 8  toeren meer, afhechten en de draad 
wegwerken.
Haak op dezelfde manier nog een sierzakje.
De zakjes dubbelvouwen en rondom vastnaaien 
d.m.v. platte kantsteek.
Riem: 9  lossen opz. en haak halve stokjes. 
Opmerking: Vervang de eerste st. van elke toer 
voor 2 lossen.
Bij –a) 130 cm –b) 140 cm –c) 150 cm –d) 170 cm 
totale lengte, afhechten en de draad wegwerken.
Sierknopen: met behulp v.e. wolnaald alle ringen 
omwikkelen met de kwaliteit AZTECA FINE LUX tot 
er geen gaatje meer over is in het midden.
Naai een knoop in het midden van elk zakje.
Naai de zakjes aan het gedeelte aan de bovenkant 
v.d. voorpanden, ter hoogte v.d. mouwinzetten en 
naai de zakjes aan het gedeelte aan de onder-
kant, op 20 cm vanaf het begin v.d. voorpanden. 
Zie patroon.
De manchetten dubbelvouwen bij de afwerking en 
naai een knoop aan het gedeelte aan de bovenkant 
v.d. manchet, hierbij tegelijkertijd de mouw naaien 
d.m.v. enkele steken.
Naai de knopen in het midden v.d. riem, 1 knoop 
naast de andere knoop, over de breedte v.d. riem, 
leg het midden v.d. riem in het midden v.h. rugpand, 
op 24 cm vanaf de onderkant en vastnaaien d.m.v. 
enkele steken zodat dit strak valt, alleen bij het 
gedeelte v.d. knopen.
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TIJDSCHRIFT DAMES nr. 105 
HERFST / WINTER 

 
 

Correctie Model 23 
 
 
MOUWEN  
–a) 40 lossen –b) 44 lossen –c) 46 lossen –d) 50 lossen opz. en haak halve stokjes. de p. de 
cadeneta y continuar trab. a p. medio alto. Opmerking: vervang de eerste st. van elke toer voor 2 
lossen. 
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