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MATERIAAL 
ADRIAFIL GAREN 
 
BENODIGDHEDEN 
• 1 kg. Llama garen donkergrijs nr. 74 

• haaknaald nr. 6 
• 4 grote knopen in dezelfde kleur 
• maasnaald 
 
MAAT: 48 (46-50) 

 
GEBRUIKTE STEKEN 

Losse (L) 
Stokje (Stk) 
Kreeftsteek: haken als de V van links naar rechts. 
 
PROEFLAPJE 

10 x 10 cm met haaknld. nr. 6 in Stk = 13 st. en 6 t. 
 
WERKWIJZE 
Rugpand: haak een ketting van 77 (73-81) st. en, vanaf de 4de 

L vanaf de haaknld., Stk haken (75-71-79 Stk). Op een tot. 
hoogte van 43 (40-46) cm, voor de raglanmouw, aan 
weerzijden de bewerking staken, in iedere t., op 3 st., op 2 st., 
daarna, binnen de buitenste st. en in iedere t., 2 x 2 st., 10 (8-9) 
x 1 st. minderen. Op 16,5 (15,5-17,5) cm vanaf het begin van 
de raglan op regelmatige afstand van elkaar in iedere volgende 
t.: 4 st., 2 x 3 st., 2 st. minderen. Op 23 (22-24) cm vanaf het 
begin van de raglan de draad doorknippen en afwerken (er 
blijven 25-23-27 st. over). 
Rechtervoorpand: haak een ketting van 42 (40-44) st. en, 

vanaf de 4de L vanaf de haaknld., Stk haken (= 40-38-79 Stk). 
Op een tot. hoogte van 43 (40-46) cm, voor de raglanmouw, 

aan de linkerkant van het werk de bewerking staken in iedere t., op 3 st., op 2 st., daarna, binnen de buitenste st. en in iedere t.: 
11 (10-12) x 1 st. minderen. Tegelijkertijd, op 17 (16-18) cm vanaf het begin van de raglan, voor de hals de bewerking aan de 
rechterkant van het werk staken op 18 (17-19) st., daarna, binnen de buitenste 1 st. en in iedere t.: 2 x 2 st., 1 st. minderen (1 st. 
blijft over). Op 6 cm vanaf het begin van de hals de draad doorknippen en afhechten. 
Linkervoorpand: haken als het rechtervoorpand, maar in spiegelbeeld en 4 knoopsgaten haken, binnen de buitenste 2 st. (aan 

de kant van de sluiting), als volgt: het 1ste knoopsgat op 11 (10-12) cm vanaf de onderkant, de resterende knoopsgaten op 15 
(14-16) cm van elkaar. 
 
 

  LLAMA garen 
  IASIE “NOBILE”  
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Mouwen: haak een ketting van 35 (33-37) st. en, vanaf de 4de L vanaf de haaknld., Stk haken (= 33-31-35 Stk). Bij een tot. 

hoogte van 13 cm aan weerszijden  9 x 1 st. meerderen in iedere 2de  t. Op een tot. hoogte van 46 (44-48) cm, voor de 
raglanmouw, aan weerzijden de bewerking staken, in iedere t., op 3 st., op 2 st., daarna, binnen de buitenste st. en in iedere t., 
2 st., 11 (10-12) x 1 st. minderen. Op 23 (22-24) cm vanaf het begin van de raglan draad doorknippen en afhechten (er blijven 
15 st. over). 
 
AFWERKING 

Naai de raglan dicht. Ga, voor de kraag, verder met haken langs de hals achter en voor en haak Stk als volgt: Bevestig de 
draad in de 11de gesloten st. voor de hals van het rechtervoorpand, haak 17 (16-18) st. langs de diagonale kant van deze hals, 
15 st. aan de rechtermouw, 22 (21-25) st. langs de hals achter, 15  st. aan de linkermouw, 17 (16-18) st. langs de diagonale 
kant van de hals van het linkervoorpand (eindig de toer in overeenkomst met de 11de gesloten st. voor de kraag). Haak verder 
in Stk en minder daarbij 10 st. in de loop van iedere volgende 2de t. als volgt: minder 2 st. in overeenkomst met ieder voorpand 
en 3 st. in overeenkomst met iedere mouw. Bij een tot. hoogte van 8,5 cm draad doorknippen en afhechten. Naai de zijnaden en 
naai de mouw dicht. Werk de hals, de sluitingen, de onderkant van het rugpand, het voorpand en de mouwen af in de kreeftst. 
Bevestig de knopen land de sluiting van het rechtervoorpand in overeenkomst met de knoopsgaten. 
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