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Zelfs beginners kunnen deze zomerse top snel en makkelijk haken, gemaakt van 
gewoon 2 rechthoeken! 

Ik houd van zomerse haakprojecten.  

Misschien woon ik daarom in Florida, en duurt de zomer hier 3 kwart van het 
jaar…. Ik kijk altijd uit naar luchtige projecten die ik kan maken en dragen als het 
warm is. 

Nou, deze top is perfect voor het maken en dragen bij warm weer. 

Deze is makkelijk, lekker luchtig en gemaakt van een super zacht en dun garen. En 
het beste is, hij is gemaakt van alleen maar 2 rechthoeken haken! Wanneer je nog 
nooit een kledingstuk hebt gehaakt, dit is het perfecte kledingstuk om mee te 
beginnen! 

Easy Summer Tee 
Haakniveau: Gevorderde Beginner  

De maten zijn gebaseerd op de standaarden voor vrouwen van de Craft Yarn 
Council.  

Dit patroon is geschreven voor X-Small buiten de haakjes, met Small, Medium, 
Large, X-Large, 2X, 3X, 4X en 5X in de haakjes, op deze manier: 

X-Small (Small, Medium, Large, X-Large, 2X, 3X, 4X, 5X). 

Als je maar één cijfer ziet, geldt dat voor alle maten. 

Als je een "-" ziet in plaats van een cijfer, is dat de plaatsvervanger. Dit wordt 
getoont wanneer een toer niet voor alle maten gehaakt wordt. omdat sommige 
maten die toer niet haken, wordt er dan een "-" geschreven in plaats van een 
nummer. 

  

https://www.craftyarncouncil.com/standards/woman-size
https://www.craftyarncouncil.com/standards/woman-size
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Passend voor borstomvang:  

 

Uiteindelijke afmeting van het kledingstuk om de borst: 

 

Uiteindelijke lengte: 

 

Om de goede maat te kiezen, meet je om het volste gedeelte van de borst van 
degene waarvoor het shirt is. Dan kies je de maat die het dichtst bij die afmeting 
terecht komt, in de eerste tabel "passend voor borstomvang". 

Materialen 
• Ongeveer 610 (685, 775, 850, 925, 1025, 1100, 1200, 1275) meter #4 

Worsted Weight garen. Het voorbeeld is gemaakt van Lion Brand Jeans Colors 
in de kleur Khaki, met 3 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7) bollen. 

• Haaknaald 5.5 mm (of de maat die je nodig hebt om de juiste spanning te 
bereiken) 

• Schaar – Meetlint – Stopnaald 
• Spanning: 16 steken = 10 centimeter, 10 toeren = 9,2 centimeter, in 

stekenpatroon. 

  

http://shrsl.com/1psx3
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Stekenuitleg 
Losse: sla de draad om en haal door het lusje op de haaknaald heen. 
Vaste: Steek de haaknaald door de aangegeven steek of ruimte. Sla de draad om 
en haal een lusje op. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal 
door allebei de lusjes heen. 
Stokje: Sla de draad om en steek de haaknaald door de aangegeven steek of 
ruimte. Sla de draad om en haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. 
(Sla de draad om en haal door twee lusjes heen) x 2. 

Hakend vasten opzetten: Begin met2 lossen, steek de haaknaald in de 2e losse 
vanaf de naald, sla de draad om en haal door de lus. Dan sla om en haal de draad 
door 1 lus op je naald, dit is straks de basis voor de volgende vaste, sla de draad 
weer om en haal door beide lussen op de draad. Steek nu de naald in de steek die 
je als eerste hebt gemaakt, toen je de draad door 1 lusje op je naald haalde, haal 
weer een draad op, sla om en haal hem door 1 lusje op de naald, sla om en haal 
hem door beide lussen op de naald. Ga zo door totdat je de juiste lengte/aantal 
vasten hebt bereikt. Voor een uitgebreide foto tutorial, klik hier. 

BeginVaste: maak de lus op je naald iets groter, steek de naald in dezelfde steek 
als waaruit de lus komt, sla de draad om en haal door de steek. Sla de draad om 
en haal door de 2 lussen op je naald. 

BeginStokje: maak de lus op je naald net iets groter dan een normale hoogte 
stokje, hou de lus op je naald vast met je vinger, sla de draad om en steek de 
naald in dezelfde steek als waar de lus uitkomt, sla de draad om en haal deze 
door de steek. Sla de draad om en haal door 2 lussen op de naald, sla de draad 
om en haal weer door 2 lussen op de naald, 

Wil je liever deze steek niet gebruiken, vervang deze dan door 3 lossen. 

  

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/al-hakend-vasten-opzetten/
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Haakpatroon 
Deze top is gemaakt van 2 rechthoeken, 1 voor de voorkant, de andere voor de 
achterkant. 

1. Haak de rechthoeken 
Haak een rechthoek voor de voorkant en een voor de achterkant.  
Om de onderkant rekbaar te houden, gebruiken we het hakend opzetten van 
vasten. Dit een een losseketting met een toer vasten tegelijk. Hierdoor blijft de rek 
in je ketting. Je kunt altijd beginnen met een lossenketting en dan vasten opzetten, 
maar dan wordt de onderkant minder rekbaar. Wil je dit laatste, dan volg  je de 
instructies vanaf optie 2. 

Toer 1, optie 1:  
zorg dat je ongeveer 1 meter draad overlaat voordat je de beginlus maakt., 2 
lossen, Vanaf nu hakend vasten opzetten, dus voor de 1e vaste, steek in de 2e 
losse vanaf de haaknaald, sla de draad om, haal de lus door de losse, sla de 
draad om en haal door 1 lus op je naald, (onthoud deze steek, daarin maak je 
straks de volgende vaste), sla de draad om en haal door beide lussen op de naald. 
Steek nu in in de 1e steek zoals hierboven gemaakt en herhaal totdat je het aantal 
benodigde vasten hebt gehaakt. Maak na de 1e steek nog 64 (72, 80, 96, 104, 
112, 120, 128), met de eerste vaste meegerekend kom je dan op 65 (73, 81, 97, 
105, 113, 121, 129) vasten. 

Toer 1, optie 2:  
zorg dat je ongeveer 1 meter draad overlaat voordat je de beginlus maakt., haak 
66 (74, 82, 90, 98, 106, 114, 122, 130) lossen. Haak nu in de 2e losse vanaf de 
haaknaald 65 (73, 81, 97, 105, 113, 121, 129) vasten. (tel de overgeslagen 
beginlosse niet mee) 

Toer 2: Keer, Beginstokje, stokje in dezelfde steek, *sla 1 steek over, 2 stokjes in 
de volgende steek*, herhaal tussen * * tot de laatste 2 steken, sla 1 steek over, 1 
stokje in de laatste steek. Je hebt nu 65 (73, 81, 97, 105, 113, 121, 129) stokjes. 

Toer 3: Keer, Beginvaste in 1e steek, vaste in alle steken tot einde, Je hebt nu 65 
(73, 81, 97, 105, 113, 121, 129) vasten. 

Herhaal toer 2 en 3 totdat je 61 (61, 63, 63, 63, 65, 65, 67, 67)  toeren hebt 
gemaakt inclusief toer 1. De laatste toer moet toer 3 zijn. 

Hecht af en laat een draad van ongeveer 25cm over. 
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Maak de volgende rechthoek exact hetzelfde. Block beide rechthoeken met de 
methode zoals je dat vaker gebruikt en zorg dat de rechthoeken de juiste 
afmetingen krijgen.  

Iedere rechthoek moet breed zijn 40.6 cm (45.7 cm, 50.8 cm, 55.9 cm, 61 cm, 66 
cm, 71.1 cm, 76.2 cm, 81.3 cm) . 
Iedere rechthoek moet lang zijn 55.9 cm (55.9 cm, 57.8 cm, 57.8 cm, 57.8 cm, 59.7 
cm, 59.7 cm, 61.6 cm, 61.6 cm)  
 

2. Block je rechthoeken 

Om te blokken: 
Voor natuurlijke garens, speld de rechthoeken uit in de juiste maten op foam 
blocking matten en besproei ze met water tot ze helemaal nat zijn en laat ze 
drogen 
OF 
Voor acryl garen, speld de rechthoeken uit in de juiste maken op een strijkplank of 
op een aantal lagen handdoeken. Haal een stoomstrijkijzer over het garen zodat 
de stoom goed in het garen kan doordringen, niet op het garen houden, het kan 
gaan smelten dan, maar net boven het garen. Laat het afkoelen en drogen. 

 

3. De rechthoeken aan elkaar naaien 

Kies welke kant van de rechthoeken je de goede kant vind. Allebei de kanten 
kunnen hiervoor in aanmerking komen maar kies voor jezelf de mooiste kant uit. 
Leg beide panelen goed voor je neer, zodat de onderkant naar je toe ligt en de 
bovenkant van je af. Leg 1 paneel met de goede kant naar onder voor je neer en 
leg het 2e paneel erop met de goede kant naar boven. De ‘verkeerde’ kanten 
liggen nu op elkaar, de onderkanten en bovenkanten liggen precies op elkaar. 
Zorg dat de zijkant en hoeken netjes op elkaar liggen. Als het goed is heb je nu 
aan beide zijden een lange draad aan de onderkant en een kortere draad aan de 

bovenkant. 

 
De onderbroken streep geeft aan hoever je moet 
naaien en de pijlen op de tekening hierboven 
geven de richting aan waarin je moet naaien. 
Probeer zo goed mogelijk rij voor rij vast te 
zetten, dus toer 1 van het onderste paneel moet 
vastgezet worden aan toer 1 van het bovenste 
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paneel, zodanig dat straks alle toeren aan elkaar zitten tot het dwarsstreepje. 

1e kant vastnaaien: 

Doe de draad van een lange draad van de onderkant in de naald. Start in de 
benedenhoek, maar met steken de 2 panelen aan elkaar. Stop wanneer je vanaf 
de bovenkant tot aan waar je hebt dichtgenaaid nog 16.5 cm (17.8 cm, 19 cm, 
20.3 cm, 21.6 cm, 22.9 cm, 24.1 cm, 25.4 cm, 26.7 cm) over hebt. Zo houd je de 
armsgasten vrij. Naai nog 1 extra steek op dezelfde laatste steek en hecht af. 

2e kant vastnaaien: 

Doe de draad van de andere kant in de naald en herhaal de instructies van 1e 
kant. 

Schouders vastnaaien: 

Doe nu 1 van de kortere draden in je naald. Start nu op een hoek aan de 
bovenkant en begin met het vastnaaien van de bovenkant. Stop als je naad 
ongeveer 10 cm (11.4 cm, 12.7 cm, 14 cm, 15.2 cm, 16.5 cm, 17.8 cm, 19 cm, 20.3 
cm) lang is. Naai nog een extra steek op de laatste steek en hecht af. Doe 
hetzelfde met de andere kant. 

En nu is je Easy Summer Tee klaar. Veel plezier ermee! 


