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ELOISE BABY SWEATER – van Moogly 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

BENODIGDHEDEN:  

- Haaknaald maat 6,0 mm 

- 302 – 558 meter worsted weight garen 

o Kleur A: 228 – 411 meter (grijs) 

o Kleur B: 18 – 36 meter (paars)  

o Kleur C: 18 – 36 meter (roze)  

o Kleur D: 18 – 36 meter (blauw) 

o Kleur E: 18 – 36 meter (groen) 

- 2 knopen van ongeveer 22 mm diameter 

- 9 rijen en 5 steken in stokjes = 3 inch (7,6 cm) 

Maatvoering: Dit patroon is  geschreven in de maten 0-6 maanden, 6-12 maanden, 18 maanden, 2 

jaar en 3 jaar.   

 

TIP: Print dit patroon af en markeer steeds het aantal steken dat je nodig hebt voor jouw maat. Zo  kan 

je je niet vergissen! 

 

GEBRUIKTE STEKEN: 

- Opzetten zonder lossenketting: zie blogpagina www.hethaakbeest.be 

- Rij starten zonder lossen in stokjes (“chainless starting double crochet”): 

http://www.mooglyblog.com/chainless-starting-double-crochet/ 

  

http://www.hethaakbeest.be/
http://www.mooglyblog.com/chainless-starting-double-crochet/
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PATROON:  

RIJ 1: Met kleur A, zet 27 (29, 31, 33, 35) stokjes op zonder lossenketting. Keer.  

RIJ 2: Start de rij met een stokje zonder lossen (vanaf nu CSDC genoemd). Haak 1 stokje in de 

volgende 26 (28, 30, 32, 34) steken. Keer. Haal de naald uit de lus (plaats er een stekenmarkeerder in 

zodat de lus blijft zitten). (27, (29, 31, 33, 35) stokjes) 

RIJ 3: Met kleur B, hecht met een halve vaste aan in de achterste lus van de 3
de

 steek van de vorige rij. 

Haak alleen in de achterste lussen: Haak 1 halve vaste in dezelfde steek en in de volgende steek, 1 

vaste in de volgende 7 (7, 8, 8, 10) steken, 1 half stokje in de volgende 7, (9, 9, 10, 10) steken, 1 

stokje in de laatste 9, (9, 10, 11, 11) steken. Keer (25, (27, 29, 31, 33) steken) 

RIJ 4: CSDC, 1 stokje in de volgende 8, (8, 9, 10, 10) steken, 1 half stokje in de volgende 7, (9, 9, 10, 

10) steken, 1 vaste in de volgende 7, (7, 8, 8, 10) steken, 1 halve vaste in de volgende steek (de 

eerste halve vaste van de vorige rij blijft vrij). Hecht af. Keer. (24, (26, 28, 30, 32) steken) 

RIJ 5: Neem de lus van kleur A op in RIJ 2. CSDC, 1 stokje in de achterste lus van de volgende steek, 

1 stokje in de rest van de steken (ook in de achterste lussen) tot aan het einde van de rij. Keer. (27, 

(29, 31, 33, 35) steken) 

RIJ 6: CSDC, 1 stokje in de volgende 26, (28, 30, 32, 34) steken. Keer. Haal de naald uit de lus. 27, 

(29, 31, 33, 35 steken) 

RIJ 7: Met kleur C, hecht met een halve vaste aan in de achterste lus van de 3
de

 steek van de vorige 

rij. Haak alleen in de achterste lussen: Haak 1 halve vaste in dezelfde steek en in de volgende steek, 

1 vaste in de volgende 7 (7, 8, 8, 10) steken, 1 half stokje in de volgende 7, (9, 9, 10, 10) steken, 1 

stokje in de laatste 9, (9, 10, 11, 11) steken. Keer (25, (27, 29, 31, 33) steken) 

RIJ 8: CSDC, 1 stokje in de volgende 8, (8, 9, 10, 10) steken, 1 half stokje in de volgende 7, (9, 9, 10, 

10) steken, 1 vaste in de volgende 7, (7, 8, 8, 10) steken, 1 halve vaste in de volgende steek. Hecht af. 

Keer. (24, (26, 28, 30, 32) steken) 

RIJ 9: Neem de lus van kleur A op in RIJ 6. CSDC, 1 stokje in de achterste lus van de volgende steek, 

1 stokje in de rest van de steken (ook in de achterste lussen)  tot aan het einde van de rij. Keer. (27, 

(29, 31, 33, 35) steken) 

RIJ 10: CSDC, 1 stokje in de volgende 26, (28, 30, 32, 34) steken. Keer. Haal de naald uit de lus. 27, 

(29, 31, 33, 35 steken) 

RIJ 11 TOT 54, (58, 62, 66, 70): Herhaal RIJ 7 TOT 10. Wissel daarbij kleur B tem E af voor de rijen 7 

en 8. Hecht kleur A niet af.  

Voor de maat 0-6 maanden krijg je 13 gekleurde strepen, 6-12 maanden 14 strepen, 18 maanden 15 

strepen, 2 jaar 16 strepen en 3 jaar 17 strepen.  

 

Draai je werk nu 90° zodat je vanaf nu werkt in de bovenste (kortste) kant (volledig in kleur A). 

Dit wordt de bovenzijde van het rokgedeelte. De verkeerde kant (binnenkant van het kleed) is 

naar je toe gericht. 
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RIJ 1: Ga verder met kleur A, 1 losse, haak 64, (68, 72, 76, 80) vasten evenredig verdeeld over de 

bovenkant. Keer. (64, (68, 72, 76, 80) vasten) 

RIJ 2: CSDC, haak 17, (18, 19, 29, 21) stokjes, sla 5 steken over, haak 20, (20, 22, 22, 22) lossen, 

haak 25, (27, 29, 31, 33) stokjes, sla 5 steken over, haak 20, (20, 22, 22, 22) lossen, haak 11, (12, 13, 

14, 15) stokjes. Keer. (54 stokjes en 40 lossen, (58st en 40l, 62st en 44l, 66st en 44l, 70st en 44l)) 

RIJ 3: CSDC, 1 stokje in de volgende 8, (9, 10, 11, 12) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de 

volgende 18, (18, 20, 20, 20) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 21 (23, 25, 27, 29) 

steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 18, (18, 20, 20, 20) steken, haak 3 stokjes 

samen, 1 stokje in de laatste 16, (17, 18, 19, 20) steken. Keer. (86, (90, 98, 102, 106) steken.  

RIJ 4: CSDC, 1 stokje in de volgende 14, (15, 16, 17, 18) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de 

volgende 16, (16, 18, 18, 18) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 19, (21, 23, 25, 

27) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 16, (16, 18, 18, 18) steken, haak 3 stokjes 

samen, 1 stokje in de laatste 8, (9, 10, 11, 12) steken. Keer. (78, (82, 90, 94, 98) steken) 

RIJ 5: CSDC, 1 stokje in de volgende 6, (7, 8, 9, 10) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de 

volgende 14, (14, 16, 16, 16) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 17, (19, 21, 23, 

25) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 14, (14, 16, 16, 16) steken, haak 3 stokjes 

samen, 1 stokje in de laatste 14, (15, 16, 17, 18) steken. Keer. (70, (74, 82, 86, 90) steken) 

RIJ 6: CSDC, 1 stokje in de volgende 12, (13, 14, 15, 16) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de 

volgende 12, (12, 14, 14, 14) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 15, (17, 19, 21, 

23) steken, haak 3 stokjes samen, 1 stokje in de volgende 12, (12, 14, 14, 14) steken, haak 3 stokjes 

samen, 1 stokje in de laatste 6, (7, 8, 9, 10) steken. Keer NIET. Hecht af. (62, (66, 74, 78, 82) steken) 

RIJ 7: Met kleur C (of een andere accentkleur naar keuze), hecht aan met een halve vaste in de 

eerste steek van de vorige rij. OPGELET: Omdat je niet keerde, is dit niet waar je de vorige rij 

eindigde, maar daadwerkelijk de eerste steek van de vorige rij! 1 vaste in de eerste 11, (12, 13, 

14, 15) steken, haak 3 vasten samen, 1 vaste in de volgende 10, (10, 12, 12, 12) steken, haak 3 

vasten samen, 1 steek in de volgende 13, (15, 17, 19, 21) steken, haak 3 vasten samen, 1 vaste in de 

volgende 10, (10, 12, 12, 12) steken, haak 3 vasten samen, 1 vaste in de laatste 5, (6, 7, 8, 9) steken. 

Hecht af. (54, (58, 66, 70, 74) steken) 

Als de halslijn nog te groot is, kun je nog een extra rij vasten (met minderingen) doen.  

 

Maak de mouwen. Ze worden in de ronde gehaakte, maar keer je werk na elke toer, zodat de 

even genummerde rijen vanuit de “binnenkant” van je werk worden gehaakt.  

TOER 1: Met de goede kant naar buiten en kleur A, hecht aan met een CSDC thv het midden van de 

oksel. Haak 32, (32, 34, 34, 34) stokjes evenredig verdeeld rondom. Sluit de toer met een halve vaste 

in de eerste steek. Keer. (32, (32, 34, 34, 34) steken) 

ENKEL VOOR MAAT 3 JAAR: CSDC, 1 stokje in elke steek. Keer. (34 stokjes). Ga verder 

zoals beschreven.  

TOER 2:  2 lossen, 2 stokjes samen haken, 1 stokje in elk van de volgende steken. Sluit de toer met 

een halve vaste in de eerste steek. Keer. (31, (31, 33, 33, 33) steken) 

TOER 3 TOT 11: Herhaal TOER 2, en verminder met 1 steek per toer, zodat je op het einde van 

TOER 11 nog 22, (22, 24, 24, 24) steken hebt.  

VOOR 0-6 maanden: Hecht af en ga verder met de boord van de mouw.  
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VOOR 6-12 maanden, 18 maanden, 2 jaar en 3 jaar: Ga naar TOER 12.  

TOER 12: CSDC, 1 stokje in elke steek. Keer. (22, (22, 24, 24) steken) 

VOOR 6-12 maanden: Herhaal TOER 12 1x. Hecht af. Ga naar de boord van de mouw.  

VOOR 18 maanden: Herhaal TOER 12 2x. Hecht af. Ga naar de boord van de mouw.  

VOOR 2 en 3 jaar: Herhaal TOER 12 3x. Hecht af. Ga naar de boord van de mouw.  

 

Boord van de mouw: te maken onderaan elke mouw van elke maat.  

TOER 1: Met kleur B, met de goede kant van de mouw naar je toe, hecht aan met een halve vaste in 

de achterste lus van de steek waarmee je de vorige toer gesloten hebt. Haak 1 losse, 1 vaste in de 

achterste lussen van elke steek. (22, (22, 24, 24, 24 steken). Hecht af en sluit de toer zonder naad in 

de 2
de

 steek van de toer.  

TOER 2: Met kleur C, herhaal TOER 1. (22, (22, 24, 24, 24) steken) 

TOER 3: Met kleur D, herhaal TOER 1. (22, (22, 24, 24, 24) steken) 

TOER 4: Met kleur E, herhaal TOER 1. (22, (22, 24, 24, 24) steken) 

 

Rand rond de voorzijde en halsopening 

Met kleur A, hecht aan met de goede kant naar je toe onderaan de rok met een halve vaste. Haak 

vasten evenredig verspreid naar boven toe, haak 1 vaste in de achterste lus van elke steek van de 

halsopening, en haak daarna weer vasten evenredig verspreid naar beneden. De onderkant van de 

rok blijft zonder rand.  

 

Bevestig de knopen 

Naai de knopen op de sweater zodat ze tussen de stokjes van de bovenste flap passen. Zo kun je het 

vestje nog beter aanpassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden aan Moogly - http://www.mooglyblog.com/eloise-baby-sweater/ 

http://www.mooglyblog.com/eloise-baby-sweater/

