
Zomer top “Tropical” 
 

 

Benodigdheden: 
- 5 bollen Lang yarns Gamma   100% katoen 50 gram 165 meter naald 4,5 – 5 

- Haaknaald 5 

- Stopnaald 

- Schaartje 

- Centimeter 

Tip: 
Ik gebruikte een bestaand topje waar ik steeds mijn werk op legde om de juiste maten te meten. 

Je kunt het topje in je eigen maat maken door meerdere steken en meerdere toeren te haken. 

Gebruikte steken: 
- Steek 161 gekruiste stokjes uit de haakbijbel    
- Losse 
- Vaste 
- Stokje (gekruist stokje) 
- Picot 
- Halve vaste 

Afmetingen: 
Ik heb maat M gemaakt. 

Lengte 56 cm, breedte onderaan 44 cm onder de armsgaten (na mindering) 42 cm. 



Werkbeschrijving: 
Haak 74 losse + 2 losse voor de opzetketting of een aantal steken deelbaar door 2 + 2 voor de 

opzetketting. 

Haak nu volgens haakschema: 

 

              

Achterpand: 
Haak nu 10 maal de herhaling van de gekruiste stokjes en daarna een toer vasten. 

Bij toer 11 een rij gekruiste stokjes. 

Bij toer 12, de  vaste rij heb ik aan beide zijden 3 steken geminderd door 3 vasten samen te haken.  Je 

krijgt dan een beetje een getailleerd effect. Dit hoef je natuurlijk niet te doen, je kunt ook  gewoon 

recht naar boven haken voor een wat ruimer model. 

Bij een totale hoogte van 38 cm = 49 toeren, minder je 9 steken door die 9 steken met halve vasten 

te haken. Dan haak je weer verder volgens het patroon met vasten. Aan het einde van deze toer 



eindig je 9 steken voor het einde en keer je het werk. Op deze manier heb je aan deze zijde ook 9 

steken geminderd. 

Haak totaal 57 toeren = 43 cm 

Het achterpand is nu klaar. 

Voorpand: 
Dit haak je op dezelfde manier als het achterpand. 

Na 56 toeren = 43 cm begin je met de schouder banden. Het voorpand is 1 cm lager dan het 

achterpand. 

Schouderbanden: 
Haak verder op het voorpand. 

Je haakt 10 steken in het patroon en keer je werk, dit heb ik 32 toeren gedaan = 25 cm 

Ook dit kun je in je eigen maat maken. 

Doe het zelfde aan de andere kant. 

Afwerking: 
Naai de panden aan elkaar en de schouderbanden aan het achterpand. 

Nu haak je rondom de hals en armsgaten een picot randje. 

En klaar is je zomer topje! 

Ik wens jullie veel plezier met het patroon. Mocht je het topje gaan maken, hou je me dan op de 

hoogte?  

Koetjebears & More        

Instagram: @adriella_kbandmore 

Facebook: Koetjebears and more Haken en Breien.                     
 

 


