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Opmerkingen vooraf: 
• Ik heb dit truitje voor mijn zoontje gehaakt, het is maat 98. De trui is gemakkelijk aan 

te passen naar andere maten, ik geef in het patroon aan hoe je dit kunt doen. Houd 
er wel rekening mee dat je voor een grotere maat meer garen moet aanschaffen.  

• Maak een proeflapje om de juiste maat haaknaald te bepalen. De afmetingen van de 
trui komen alleen overeen als het proeflapje ook klopt.  

• Je haakt deze trui van onder naar boven. Het eerste deel haak je rond (het voor- en 
achterpand), hierna haak je het voor- en achterpand afzonderlijk verder, zodat er 
openingen ontstaan voor de mouwen. Je haakt de mouwen los (in het rond) en 
bevestigt deze later aan de trui. De schoudernaden maak je dan ook dicht.  

 
Wat heb je nodig voor deze trui in maat 98? 

• 250 gram Scheepjes Softfun. Ik gebruikte kleur 2633 – Tawny 

• Haaknaald 5,0 mm (of groter of kleiner, afhankelijk van je proeflapje) 

• Haaknaald 5,5 mm (een maat groter dan de naald waarmee je het truitje haakt) 

• Steekmarkeerders 

• Stopnaald 

• Schaar  
 

Welke steken gebruik je? 
• st = steek 

• l = losse 

• kl = keerlosse 

• hv = halve vaste 

• v = vaste 

• hst = half stokje 

• stk = stokje 

• rstv = reliëfstokje voorlangs 

• rsta = reliëfstokje achterlangs  
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Afmetingen van de trui 
Breedte (plat gemeten): 29 cm  
Lengte (hals tot onder):34,5 cm 
Pols (plat gemeten): 9 cm 
Bovenarm (plat gemeten): 11 cm   

Proeflapje 

Haak het proeflapje met haaknaald 5,0 mm.  
Haak 22 lossen.  
T1. Start in de derde losse vanaf de naald en haak 20 stk.  
T2. 2 kl, keer je werk. Haak *hst, rstv* 
T3. 2 kl, keer je werk. Haak *rsta, hst* 
T4. t/m T20. Herhaal T2 en T3 om en om 
Meet 10 cm in het midden van je werk.  
 
10 cm = 15,5 steken 
10 cm = 14 toeren 
 
Kloppen deze afmetingen niet? Haak dan nog een proeflapje met een haaknaald kleiner (4,5 
mm) of groter (5,5 mm).  

Patroon 

 

VOOR- EN ACHTERPAND 

Haak met haaknaald 5,5 mm (een halve maat groter dan de naald waar je het truitje mee 
haakt) 87 lossen.  
Maat kleiner/groter? Begin dan met minder of meer lossen. Het aantal lossen maakt niet uit, 
zo lang het maar een oneven aantal is.   

T1. Wissel naar haaknaald 5,0 mm. Start in de derde losse vanaf de naald en haak 85 stk. 
Sluit de toer met een hv in het eerste stk. Zorg ervoor dat je toer niet gedraaid zit.  

T2. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *rstv, hst*. Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierom een rstv. Sluit de toer met een hv in de eerste steek.  

T3. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *rsta, hst* Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierom een rsta. Sluit de toer met een hv in de eerste steek. 

T4 t/m T36. Herhaal T2 en T3 om en om.  

T37. Herhaal toer 3. Haak om de laatste steek een rsta én een hst. Sluit de toer met een hv in 
de eerste steek.  
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OPSPLITSEN: VOORPAND 
 

Doordat je bij T37 een steek erbij hebt gemaakt, heb je op dit punt 86 steken. Het voorpand 

telt 43 steken (86/2).  

Let op! De keerlossen tellen niet als steek! 

Maat kleiner/groter? Deel het aantal steken door 2.  

 

T38. 2 kl, keer je werk. Sla de hv over. *hst, rstv*. Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. 

Haak hierin een hst.  

T39. 2 kl, keer je werk. *hst, rsta*. Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. Haak hierin een 

hst.  

T40 t/m T45. Herhaal T38 en T39 om en om.  
Maat kleiner/groter? Herhaal toer 38 en 39 tot je de halslijn gaat maken. Eindig met een toer 
39 en ga dan verder met toer 47 

T46. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 15 steken zoals T38. Haak steek 16 en 17 samen als 
hst.  
Maat kleiner/groter? Bepaal met hoeveel steken je bij de schouders wilt uitkomen en tel hier 
zeven steken bij. Dit aantal vul je op de plaats van ‘17’ in, ’16’ vervang je door je getal -1 en 
‘15’ vervang je door je getal -2. De toeren 47 tot en met 51 zul je met een ander aantal 
steken werken.  

T47. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 14 steken 
zoals T39.  

T48. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 13 steken zoals T38. Haak steek 14 en 15 samen als 
hst.  

T49. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 12 steken 
zoals T39.  

T50. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 11 steken zoals T38. Haak steek 12 en 13 samen als 
hst.  

T51. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 10 steken 
zoals T39.  

Hecht af. Tel 17 steken vanaf de andere kant van je voorpand en hecht hier aan.  
Maat kleiner/groter? Tel het aantal steken dat je bij toer 46 hebt bepaald. Vervang de 
getallen ’15,’ en ‘16’ door dezelfde getallen als toer 46 van het eerste deel van je voorpand.   

T46. 2 l (telt niet als steek). Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 15 
steken zoals T38.  
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T47. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 14 steken zoals T39. Haak steek 15 en 16 samen als 
hst.  

T48. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 13 steken 
zoals T38.  

T49. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 12 steken zoals T39. Haak steek 13 en 14 samen als 
hst.  

T50. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 11 steken 
zoals T38. 

T51. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 10 steken zoals T39. Haak steek 11 en 12 samen als 
hst.  

Hecht af.   

 
OPSPLITSEN: ACHTERPAND 

Je achterpand telt ook 43 steken. Hecht aan in de eerstvolgende steek naast het voorpand.  
Let op! De keerlossen tellen niet als steek! 
Maat kleiner/groter? Je hebt niet 43 steken, maar hetzelfde aantal als bij je voorpand.  

T38. Haak 2 l (telt niet als steek). *rstv, hst*. Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. Haak 

hierom een rstv. 

T39. 2 kl, keer je werk. *rsta, hst*. Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. Haak hierom 

een rsta. 

T40. 2 kl, keer je werk. *rstv, hst*. Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. Haak hierom 

een rstv. 

T41 t/m T49. Herhaal T39 en T40 om en om.  

Maat kleiner/groter? Heb je bij het voorpand meer toeren gehaakt? Haak hetzelfde aantal 

toeren dan hier ook extra voordat je verdergaat.  

T50. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 11 steken zoals T40. Haak steek 12 en 13 samen als 
hst.  
Maat kleiner/groter? Gebruik dezelfde getallen als T50 van het voorpand. Je wilt na T51 met 
evenveel steken eindigen als het voorpand. 

T51. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 10 steken 
zoals T39.  

Hecht af. Tel 13 steken vanaf de andere kant van je voorpand en hecht hier aan.  
Maat kleiner/groter? Gebruik dezelfde getallen als deel 1 van het achterpand. 
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T50. 2 l (telt niet als steek). Haak de eerste twee steken samen als hst, haak hierna nog 11 
steken zoals T40.  

T51. 2 kl, keer je werk. Haak de eerste 10 steken zoals T39. Haak steek 11 en 12 samen als 
hst.  

 

MOUWEN – MAAK ER TWEE 

Haak met haaknaald 5,5 mm (een halve maat groter dan de naald waar je het truitje mee 
haakt) 27 lossen.  
Maat kleiner/groter? Je haakt de mouw van pols naar bovenarm. Begin met minder of meer 
lossen. Het aantal lossen maakt niet uit, zo lang het maar een oneven aantal is.   

T1. Wissel naar haaknaald 5,0 mm. Start in de derde losse vanaf de naald en haak 25 stk. 
Sluit de toer met een hv in het eerste stk. Zorg ervoor dat je toer niet gedraaid zit.  

T2. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *rstv, hst*. Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierom een rstv. Sluit de toer met een hv in de eerste steek.  

T3. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). Haak in de eerste steek een hst én 
een rsta.  
*hst, rsta* Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. Haak hierin een rsta én een hst. Sluit de 
toer met een hv in de eerste steek. (=27 steken) 

T4. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *hst, rstv* Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierin een hst.  Sluit de toer met een hv in de eerste steek.  

T5. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *hst, rsta* Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierin een hst.  Sluit de toer met een hv in de eerste steek.  

T6. Zoals T4.  

T7. Zoals T5. 

T8. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). Haak in de eerste steek een rstv én 
een hst.  
*rstv, hst* Herhaal ** tot je nog één steek overhebt. Haak hierin een hst én een rstv. Sluit de 
toer met een hv in de eerste steek. (=29 steken) 

T9. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *rsta, hst* Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierin een rsta.  Sluit de toer met een hv in de eerste steek.  

T10. Keer je werk. Haak een v in de hv (telt niet als steek). *rstv, hst* Herhaal ** tot je nog 
één steek overhebt. Haak hierin een rstv.  Sluit de toer met een hv in de eerste steek.  

T11. Zoals T9.  
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T12. Zoals T10. 

T13 t/m T32. Herhaal T3 t/m T12 om en om.  
Je meerdert bij de volgende toeren: 
T13. = 31 steken 
T18. = 33 steken 
T23. = 35 steken 
T28. = 37 steken 

Hecht af.  
 
Maat kleiner/groter? Haak eventueel meer toeren zoals T3 t/m 12 totdat je de gewenste 
lengte hebt bereikt.    

 
IN ELKAAR ZETTEN 

Keer je trui binnenstebuiten. Haak (met hv) of naai de schoudernaden dicht. Dit zijn twee 
keer 11 steken.  
Maat kleiner/groter? Het aantal steken is het aantal waar je in T51 mee geëindigd bent.    

 
Keer de mouwen binnenstebuiten. Leg ze tegen de trui en naai ze rondom vast.  

 

AFWERKEN 

Keer je trui weer met de goede kant naar buiten. Hecht aan waar je de schoudernaad dicht 
hebt gemaakt. Haak een toer v rondom de hals/nek. Verdeel de v zo, dat je werk niet gaat 
trekken of bobbelen. 
Haak hierna spiraalgewijs nog 3 toeren v. Sluit hierna met een hv en hecht af. 
 
Werk tot slot al je draden weg. Klaar is je mooie peutertrui! 
 

Mocht je nou erg blij worden van dit gratis patroon en in de toekomst graag meer gratis 

patronen van mij willen zien, doneer dan een bedrag naar keuze door hier te klikken. Alvast 

bedankt! 

 

Heb je deze trui gemaakt? Ik zou het super vinden als je de foto deelt via Instagram en mij 

hierin noemt: @Laurapetrahaakt 

 

Dit patroon mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit patroon is alleen 

voor eigen gebruik en het is niet toegestaan de inhoud van dit patroon te kopiëren, te delen 

of door te verkopen. 
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