
 
 

1 
 

Lilly top 

 
Haakpatroon 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Fonty Cocache 

Kleur 0001  

Cashmere/Katoen 

4 bollen á 50 gr/ 180 mtr 

 

Haaknaald 3,5 

Schaar 

Stopnaald 

 

Ontwerp: 

Linda Daas  

www.trendymetwol.wordpress.com 

@wolgelukjes 

 

In samenwerking met 

BN Agenturen/Fairyarns 

@fontyinspiratie_nl 
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Gebruikte steken 

 

Losse 

Stokje 

Verlengd stokje 

 

Afmetingen 

 

Maat S/M 

Onderkant top: 40 cm 

Hoogte top: 45 cm 

 

Stekenverhouding 

 

Haak volgens patroon: 10 x 10 cm = 19 steken in de breedte en 14 toeren in de 

hoogte 

 

Extra informatie 

 

Haak in de rondte, van onder naar boven. Keer het werk op iedere toer. Dit wordt 

verder niet vermeld in het patroon. Als het werk wordt verdeeld op het armsgat, 

haak dan weer heen en weer.  

 

Let op: dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht. Het 

patroon is eigendom van Trendy met Wol en is tot stand gekomen in samenwerking 

met BN Agenturen. 
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Patroon 

Haak 152 lossen (moet deelbaar zijn met 8) en sluit deze met een halve vaste tot een 

ring. Zorg dat de ketting niet is gedraaid. 

 

Toer 1: haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over. *Dan haak 3 

stokjes, 1 losse, sla 1 steek over. Herhaal vanaf * tot einde toer. Sluit de toer met een 

halve vaste in de 3e losse van de eerste steek. (Totaal 152 steken) 

 

Toer 2: haak 3 lossen (= 1 stokje). *Dan 1 losse, sla 1 steek over, 3 stokjes. Herhaal 

vanaf * tot einde toer. Eindig de toer met 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 3e losse van de eerste steek. (Totaal 152 steken) 

 

Toer 3: haak 3 lossen (= 1 stokje), 1 losse, sla 1 steek over, 1 stokje. *Dan 1 verlengd 

stokje, waarbij je insteekt om de losse van 2 toeren terug, 1 stokje, 1 losse, 1 steek 

overslaan, 1 stokje. 

Herhaal vanaf * tot einde toer. Eindig de toer met een verlengd stokje. Sluit de toer 

met een halve vaste in de 3e losse van de eerste steek. (Totaal 152 steken) 

 

Toer 4: haak zoals toer 1. 

 

Toer 5: haak 3 lossen (= 1 stokje). *Dan 1 verlengd stokje, waarbij je insteekt om de 

losse van 2 toeren terug, 1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje. 

Herhaal vanaf * tot einde toer. Eindig de toer met 1 verlengd stokje, 1 stokje, 1 losse, 

1 steek overslaan. Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van de eerste 

steek. (Totaal 152 steken) 

 

Toer 6: haak zoals toer 2. 

Toer 7: haak zoals toer 3. 

Toer 8: haak zoals toer 1. 

Toer 9: haak zoals toer 5. 

Toer 10: haak zoals toer 2. 

Toer 11: haak zoals toer 3. 

Toer 12: haak zoals toer 1. 

Toer 13: haak zoals toer 5. 

Toer 14: haak zoals toer 2. 

Toer 15: haak zoals toer 3. 

Toer 16: haak zoals toer 1. 

Toer 17: haak zoals toer 5. 

Toer 18: haak zoals toer 2. 

Toer 19: haak zoals toer 3. 
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Toer 20: haak zoals toer 1. 

Toer 21: haak zoals toer 5. 

Toer 22: haak zoals toer 2. 

Toer 23: haak zoals toer 3. 

Toer 24: haak zoals toer 1. 

Toer 25: haak zoals toer 5. 

Toer 26: haak zoals toer 2. 

Toer 27: haak zoals toer 3. 

Toer 28: haak zoals toer 1. 

Toer 29: haak zoals toer 5. 

Toer 30: haak zoals toer 2. 

Toer 31: haak zoals toer 3. 

Toer 32: haak zoals toer 1. 

Toer 33: haak zoals toer 5. 

Toer 34: haak zoals toer 2. 

Toer 35: haak zoals toer 3. 

Toer 36: haak zoals toer 1. 

Toer 37: haak zoals toer 5. 

Toer 38: haak zoals toer 2. 

Toer 39: haak zoals toer 3. 

Toer 40: haak zoals toer 1. 

Toer 41: haak zoals toer 5. 

Toer 42: haak zoals toer 2. 

Toer 43: haak zoals toer 3. 

Toer 44: haak zoals toer 1. 

Toer 45: haak zoals toer 5. 

Toer 46: haak zoals toer 2. 

Toer 47: haak zoals toer 3. 

Toer 48: haak zoals toer 1. 

Toer 49: haak zoals toer 5. 

Toer 50: haak zoals toer 2. 

Toer 51: haak zoals toer 3. 

Toer 52: haak zoals toer 1. 

Toer 53: haak zoals toer 5. 

Toer 54: haak zoals toer 2. 

Toer 55: haak zoals toer 3. 

Toer 56: haak zoals toer 1. 

Toer 57: haak zoals toer 5. 

Toer 58: haak zoals toer 2. 

Toer 59: haak zoals toer 3. Hecht af. 
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Voorpand: 

Je haakt deze heen en weer. 

 

Je telt vanaf de 3 lossen (= 1 stokje) van toer 59, van links naar rechts. Je slaat 40 

steken over. 

Hecht aan in steek 41, in het stokje. 

 

Toer 1: haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over. *Dan haak 3 

stokjes, 1 losse, sla 1 steek over. Herhaal vanaf * nog 15 keer. Dan haak nog 3 

stokjes. Je heb 18 groepjes van 3 stokjes. (Totaal 71 steken) 

 

Toer 2 (minderen): haak 3 halve vasten. Je komt dan uit in het 3e stokje van het 

eerste groepje. Haak 3 lossen (= 1 stokje). *Dan 1 verlengd stokje, waarbij je insteekt 

om de losse van 2 toeren terug (dus in toer 59), 1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, 1 

stokje. 

Herhaal vanaf * nog 15 keer. Eindig de toer met 1 verlengd stokje, 1 stokje. (Totaal 67 

steken, halve vasten niet meegerekend) 

 

Toer 3 (minderen): haak 3 halve vasten, 3 lossen (= 1 stokje). *Dan 1 losse, sla 1 steek 

over, 3 stokjes. Herhaal vanaf * nog 14 keer. Eindig de toer met 1 losse, 1 steek 

overslaan, 1 stokje. (Totaal 63 steken, halve vasten niet meegerekend) 

 

Toer 4 (minderen): haak 3 halve vasten, 3 lossen (= 1 stokje), 1 losse, sla 1 steek over, 

1 stokje. *Dan 1 verlengd stokje, waarbij je insteekt om de losse van 2 toeren terug, 1 

stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje. 

Herhaal vanaf * nog 13 keer. (Totaal 59 steken, halve vasten niet meegerekend)  

 

Toer 5 (minderen): haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over. *Dan 

haak 3 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over. Herhaal vanaf * nog 11 keer. Dan haak nog 3 

stokjes. Je heb 14 groepjes van 3 stokjes. (Totaal 55 steken, halve vasten niet 

meegerekend) 

 

Toer 6 (minderen): haak 3 halve vasten, haak 3 lossen (= 1 stokje). *Dan 1 verlengd 

stokje, waarbij je insteekt om de losse van 2 toeren terug, 1 stokje, 1 losse, 1 steek 

overslaan, 1 stokje. 

Herhaal vanaf * nog 11 keer. Eindig de toer met 1 verlengd stokje, 1 stokje. (Totaal 51 

steken, halve vasten niet meegerekend) 

Hecht af. 
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Achterpand: 

Ga weer naar toer 59, sla 5 steken over bij het armsgat. Hecht aan in het stokje. 

Haak zoals het voorpand. 

 

Ga meteen door met de rand: 

Haal rondom een toer vasten. Doe dit ook aan de onderkant. 

 

Schouderbandjes: 

Hecht aan in het voorpand. 

Toer 1: haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, 1 losse, sla 1 steek over, 3 stokjes. (Totaal 7 

steken) Keer haakwerk. 

Toer 2-30: herhaal toer 1. Haak het schouderbandjes vast aan het achterpand met 7 

vasten. 

 

Haak het tweede schouderbandje op dezelfde manier. 

 

Veel haakplezier! 
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Voor meer inspiratie: 

@fontyinspiratie_nl 

 

 
 

 


