
Tegen deze tijd hoop ik dat ik je vriend mag noemen :) Welkom bij Deel 3 van 

de Garden Party Jacket Crochet Along, vrienden! (Zie je wat ik daar deed?!) 

 

Deze week: Lijfje Samenvoegen & Mouwen 

             Wanneer je “De Info & Benodigdheden” post gemist hebt, klik: HIER 

Wanneer je “Deel 1: Stekenproef & Vierkanten/Dl.1” gemist hebt, klik: HIER 

Wanneer je “Deel 2: Vierkanten/Dl.2 & Blokken” gemist hebt, klik: HIER 

Mijn dank gaat weer uit naar de geweldige vertalers en de CAL - Crochet A Long 

Groep voor hun harde werk en verbazingwekkende steun. Hieronder zijn de 

links voor de verschillende talen. Klik simpel op de taal van je keuze zodat je 

naar de blogpost van deze week kunt gaan! 

 

 

 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://www.crochetverse.com/684-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-4.jpg


Laten we beginnen: 

Er zijn deze week twee stappen: 

Stap 1: Lijfje Samenvoegen 

Stap 2: Mouwen 

STAP 1: LIJFJE SAMENVOEGEN 

Eerst zal ik je de naaimethode leren die ik heb gebruikt. Daarna gaan we de 

vierkanten aan elkaar vastmaken met die methode. Om dezelfde reden dat ik 

erop stond lange draadeindjes te hebben en ze grondig weg te werken, ga ik 

ervoor zorgen dat de vierkanten goed vast zitten. Ik wil er zeker van zijn dat je 

er fantastisch uitziet in dit jacket wanneer je klaar bent! 

Je hebt nodig: 

 al je vierkanten 

 wolnaald 

 extra garen in dezelfde kleur als de buitenste rand van je vierkanten 

Dit patroon is WISKUNDIG ONTWORPEN, zodat elke keer wanneer je een 

vierkant aan de andere vastnaait je een PERFECTE match hebt in het aantal 

steken om samen te voegen: 1-l naast 1-l en stk naast stk. Ik heb geprobeerd 

dit zo makkelijk mogelijk te maken voor jullie geweldige mensen en ik hoop dat 

jullie het hier tot nu toe mee eens zijn! 

Om te beginnen: Pak 2 KLEINE (A) vierkanten. Zorg ervoor dat de GOEDE 

KANT van elk bovenligt. De popcornsteken van de bloem moeten naar jou toe 

bollen en de goede kant van de steken ligt naar boven. Leg er twee naast 

elkaar. Neem een stuk garen van 60 cm lang, van dezelfde kleur als de 

buitenste rand/laatste toer van je vierkanten en rijg dit in je naald. 



We gebruiken een, door mij zo genoemde, “dubbelzijdige laddersteek” om onze 

vierkanten aan elkaar vast te naaien. 

LAAT DIT DEEL JE NIET IN DE WAR BRENGEN! In het kort, we naaien eerst 

alleen de bovenste lussen, zigzaggen van links naar rechts van beneden naar 

boven. Dan draaien we ze om en doen hetzelfde terug naar beneden bij de 

vierkanten in de overgebleven lussen. Details volgen hieronder maar ik dacht 

dat een samenvatting zou helpen. 

***LET GOED OP DAT JE NIET TE STRAK NAAIT OF AANHECHT ZODAT JE DE 

NATUURLIJKE REKBARE EIGENSCHAP VAN HET GEHAAKTE WERK NIET 

VERLIEST. DIT IS NOODZAKELIJK VOOR DE DRAAGBAARHEID OMDAT HET 

KLEDINGSTUK ZICH UIT ZAL REKKEN TIJDENS HET DRAGEN OM ZICH AAN TE 

PASSEN AAN DE RONDINGEN VAN HET LICHAAM*** 

Beginnend met het rechtervierkant (waarschijnlijk werk je tegengesteld 

wanneer je linkshandig bent), steek de naald van RECHTS NAAR LINKS door je 

haakwerk, ALLEEN DOOR de BOVENSTE LUS (de dichtstbijzijnde lus bovenop je 

haakwerk) van de 1 LOSSENRUIMTE in de hoek. Ga dan door de bovenste lus 

van de bijpassende 1-lossenruimte in het vierkant ernaast, ook van RECHTS 



NAAR LINKS zoals hier getoond wordt. Trek het garen door tot er ongeveer 15 

cm blijft hangen. Je hoeft nog niet strak te trekken.  

Nu ga je naar de BOVENSTE LUS van het stokje op hetzelfde linkervierkant, net 

boven de 1-l en haal je de naald door van links naar rechts onder die bovenste 

lus. Dan ga je naar het bijpassende stokje van het rechtervierkant en haal je 

door de bovenste lus, ook van links naar rechts. 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12948609_10209041539143589_2119197894_o.jpg


 

Ga door naar het volgende stokje boven het stokje wat je net genaaid hebt aan 

de rechterkant. Steek weer onder de bovenste lus van het volgende stk aan de 

rechterkant en het bijpassende stk van het linkervierkant. Blijf heen en weer 

naaien van links naar rechts, rechts naar links, links naar rechts en ga zo door. 

Stop nadat je de 1-lossen van beide hoeken bovenaan samen hebt genaaid. 

Denk eraan de draad niet te strak te trekken zodat je werk op krult. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12946976_10209041589864857_1562789951_o.jpg
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12980909_10209041703387695_1351845723_o.jpg


Deze methode creëert een naad die plat ligt, goed vastzit en er blijft geen ribbel 

over tussen de vierkanten. Wanneer ik er niet met de camera op een paar 

centimeter afstand naar kijk dan ziet het er behoorlijk naadloos uit! ;) 

Laten we het nu dubbelgoed vastmaken! Draai deze net vastgemaakte 

vierkanten om zodat je VERKEERDE KANT boven ligt. Zie je hoe alleen de 

ONGEBRUIKTE lussen van de naad overblijven? (Weet je nog dat we alleen de 

BOVENSTE LUS tot nu toe hebben gebruikt?) 

Nu gaan we dubbel werk doen en gebruiken we DEZELFDE methode als voor de 

voorkant. We werken terug naar ONDER langs de naad, pakken de 

overgebleven bovenste lussen op van rechts naar links (tegenovergesteld voor 

linkshandigen!) en daarna weer van links naar rechts. PRECIES hetzelfde als de 

voorkant maar nu werken we van boven naar beneden en niet van beneden 

naar boven. Voeg dezelfde steken weer samen tussen de vierkanten. 1-l op de 

hoek met de 1-l van de tegenovergestelde hoek etc.. De foto hieronder is nadat 

ik naar beneden gewerkt heb bij de vierkanten. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12948536_10209041734548474_171561210_o.jpg


Als je zover bent, neem dan een moment om het begin en het eind van de 

draad weg te werken zoals we bij de vierkanten zelf hebben gedaan. 

Met deze methode zullen we al onze vierkanten samenvoegen zoals hieronder 

staat beschreven om het hoofddeel van het lijfje af te maken! We komen nu 

steeds verder! 

Kort en bondig: Dit patroon is niet meer dan een puzzel van stukjes die 

strategisch samengevoegd zijn om een kledingstuk te creëren. Elk kleinste 

vierkant is half zo groot als het middelgrote vierkant en 1/4 van het grote 

vierkant. Dit geldt voor alle maten. 

Samenvatting: Het schema hieronder vermeldt het aantal 3stk-groepjes 

aan ÉÉN kant van elk vierkant voor elke maat vierkant en maat 

kledingstuk: Je telt de 3stk-groep op de hoek, alle 3stk-groepjes langs de rand 

en 1 3stk-groep van de tegenovergestelde hoek om te bepalen hoeveel 3stk-

groepjes je hebt. Vergelijk met het schema zodat je er zeker van bent dat het 

klopt. 

  
Maat 

kledingstuk 
        

Type vierkant XXS/XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/5XL 

(A) Klein 4 5 6 7 8 

(B) Middelgroot 8 10 12 14 16 

(C) Groot 16 20 24 28 32 

 

Gebruik het schema hierboven, houdt het aantal 3stk-groepjes van ÉÉN kant 

van elk vierkant in gedachten en leg elk stk met elk stk en elk 1-

lossenruimte met elk 1-lossenruimte naast elkaar: plaats alle vierkanten 

met de goede kant naar boven en begin met Stap 1. 



Stap 1: Voeg alle (8) KLEINE vierkanten samen aan een kant zodat je een 

lange strook maakt. Je zult zien dat mijn vierkanten verschillend zijn in het 

midden omdat ik multi-kleur garen gebruikt heb. Ik heb dan ook even de tijd 

genomen en geschoven tot ik de volgorde goed vond voor ik begon te naaien. 

 

Stap 2: Voeg één kant van een MIDDELGROOT vierkant samen met één kant 

van een ander MIDDELGROOT vierkant, hiermee creëer je een rechthoek 

bestaande uit 2 vierkanten. Doe hetzelfde met de andere 2 MIDDELGROTE 

vierkanten. Ook hier geldt dat ik ze naar gelang de kleur van het multi-kleur 

garen gerangschikt heb. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-085904.jpg
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-085926.jpg


Stap 3: Met de verkeerde kant naar elkaar toe plaats je een vrije rand van het 

deel gecreëerd uit (2) MIDDELGROTE vierkanten aan de linkerkant van het 

GROTE vierkant en naai vast langs de bovenrand. Plaats het 2e deel gecreëerd 

uit de (2) MIDDELGROTE vierkanten en naai de vrije rand aan de rechter 

bovenkant van het GROTE vierkant vast. Hiermee maak je de schoudernaden. 

 

Stap 4: Voeg de linkerkant van het onderste vierkant van het linker (2) 

middelgrote deel samen met de onderste 8 (10,12,14,16) 3stk-groepjes van het 

grote vierkant erachter, hiermee maak je een armsgat. Doe hetzelfde aan de 

rechterkant van het onderste vierkant van de rechter (2) middelgrote 

vierkanten en de onderste 8 (10,12,14,16) 3stk-groepjes van het grote vierkant 

erachter waarmee je het tweede armsgat maakt. **Wanneer je de bovenste 

hoek van het middelgrote vierkant vastnaait aan het midden van het grote 

achterste vierkant, naai dan de 1-lossenruimte in de hoek en het volgende 

stokje bijzonder stevig vast aan het grote vierkant. Hiermee maak je de oksel 

van het kledingstuk. Wanneer we doorgaan met de mouw en je hebt dit niet 

gedaan dan ontstaat er hier een gat. 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-085937.jpg


 

Stap 5:  

NOTITIE OVER MATEN EN LICHAAM: 

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk lijven te laten passen, 

hierbij gebruik makend van gemiddelden van diverse maatschema's. Ik 

weet zeker dat je je bewust bent van het feit dat we allemaal 

verschillend zijn! Bij de plusmaten zal de achterbreedte van een vrouw 

groter worden terwijl de lengte nauwelijks toeneemt. Daarom zijn we 

AFHANKELIJK van de toegenomen rek van het haakwerk wanneer het 

groter wordt om deze verschillen te compenseren, terwijl we doorgaan 

met het “wiskundige puzzel”-aspect van het kledingstuk. DUS: 

Het kan zijn dat je je 8 kleine vierkantenstrook moet “samenpersen” of je 

Middelgrote/Grote vierkant deel moet “uitrekken” om gelijkmatig te 

kunnen naaien. Wanneer het gedragen wordt dan zal het grote achtervierkant 

uitrekken om over de rug te passen. Daarnaast is hier de: 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-085948.jpg


TIPS & TRUCS BLOGPOST 

Het zal beschikbaar zijn en bijgewerkt worden gedurende de CAL voor 

aanpassingen voor het lijfje of de verschillende maten terwijl we werken! Maak 

de pagina favoriet en controleer het regelmatig! 

 

Naai de strook van (8) kleine vierkanten die we in stap 1 gemaakt hebben vast 

aan de resterende onderste rand van de (2) voorpanden gemaakt van 2 

middelgrote vierkanten en langs de onderste rand van het grote achtervierkant. 

 

 

Neem een moment en werk al die draadeindjes nu meteen weg, je zult er erg 

blij mee zijn als je daarmee klaar bent! 

http://crochetverse.com/tips-tricks/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-090004.jpg


STAP 2: MOUWEN 

Geloof het of niet maar we zijn al halverwege! Het volgende is het maken van 

die schattige kleine kapmouwtjes. Herinner je je de opgegeven ruime 

hoeveelheid meters die nodig waren? Nou, hier is een andere reden daarvoor. 

Je kunt extra toeren aan de kleine mouwen toevoegen naar gelang je wilt. Er is 

niet perse een vorm aan de mouw. Het is gewoon in toeren gehaakt vanaf de 

opening die gecreëerd is bij het vastnaaien van de vierkanten. Wanneer je er 

dus voor zou kiezen toeren toe te voegen, houdt dan in gedachten dat hoe 

langer je ze maakt, de mouwen meer een vlinder- of kimonostijl zullen krijgen, 

in plaats van een aansluitende mouw. Even een waarschuwing vooraf zodat je 

weet wat je kunt verwachten qua uiterlijk :) 

RAAK NIET IN DE WAR BIJ DE OKSELNAAD OF SCHOUDERNAAD: 

Kijk naar deze foto voor de oksel: 



 

Wanneer je met toer 1 voor de mouwen bezig bent en het okselgebied bereikt, 

haak je dit: 

1. 3 stk haken in het 2e stk van de 3stk-groep in de hoek van het 

bovenste middelgrote vierkant (blauw omlijnd) 

2. 1 l, dan 3 stk haken in het 2e stk van de 1e ongebruikte 3stk-groep van 

het grote achterste vierkant (oranje uitgelijnd) 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12952888_10209043427030785_2002359345_o.jpg


3. Er worden geen mouwsteken gehaakt in het lagere middelgrote 

vierkant (uitgelijnd in paars) 

Wanneer we toer 1 van de mouwen haken en je de schoudernaad bereikt dan 

haak je 3stk in het 2e stk van de 3stk-groep in de hoek van het grote vierkant, 

1 l, dan 3 stk in het 2e stk van de hoek bovenop het bovenste middelgrote 

vierkant. Haak niet in de naad. 

Mouwen: NERGENS KEREN BIJ DE TOEREN 

Tr 1: met de goede kant naar buiten en de mouwopening van je af hecht je HK 

met een hv aan in het 2e stk van de 3stk-groep bij het midden van het bovenste 

middelgrote vierkant (zoals te zien is in de foto hieronder), 3 l (telt als stk), 2 

stk in dezelfde steek, 1 l, *3 stk in het 2e stk van elk 3stk-groep, 1 l, herhaal 

van *, rondom, hv bovenaan beg 3-l. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12939462_10209043535833505_1853469300_n.jpg


Nadat toer 1 klaar is tel je de 3stk-groepen rondom, hier is wat je zou moeten 

hebben: 

Aantal van 3stk-groepen rondom: 

XXS/XS: 16, S/M: 20, L/XL: 24, 2XL/3XL: 28, 4XL/5XL: 32 

Klopt het niet, controleer dan het okselgebied en de schoudernaad omdat daar 

meest waarschijnlijk de fout zit. 

Tr 2: hv tot het 2e stk van de 1e 3stk-groep, 3 l (telt als stk), 2 stk in dezelfde 

steek, 1 l *3 stk in het 2e stk van elke 3stk-groep, 1l, herhaal van *, rondom, 

hv bovenaan beg 3-l, hecht af en ga naar RANDTOER voor XXS/XS, S/M, L/XL, 

ga door voor de andere maten. 

Tr 3-4: herhaal toer 2, hecht af voor alle maten en ga naar de RANDTOER. 

WIJZIGINGSPUNT MOUWEN: mocht je een langere mouw willen, hecht dan 

niet af zoals gezegd wordt voor je gewenste maat. Ga door met toer 2 herhalen 

zo vaak als je wilt. Pas je werk tijdens het haken zodat je op tijd kunt stoppen 

met het verlengen van de mouwen. Noteer het aantal toeren zodat je het kunt 

herhalen voor de tweede mouw. Onthoudt dat de mouwen een kimono- of 

vlinderstijl zullen hebben. Wanneer je tevreden bent met de lengte, als je 

ervoor gekozen hebt aan te passen, hecht af en ga door naar de randtoer. 

RANDTOER: met de goede kant naar je toe hecht je AK met een hv aan in het 

2e stk van een willekeurige 3stk-groep rond de mouw, 1 l (telt NIET als een 

steek), 4 hst in dezelfde steek, hv in de volgende 1-lossenruimte, *4 hst in het 

2e stk van de vlg 3stk-groep, hv in de vlg 1-lossenruimte, herhaal van * 

rondom, sluit de toer met een hv bovenop het 1e hst en hecht af.  

Herhaal alles voor de tweede mouw. 



Hieronder zie je een mouw XXS/XS zonder extra toegevoegde toeren: 

 

Werk tenslotte alle draadeindjes weg die overblijven. 

TA-DA! Week 3 is KLAAR! *start geluidsband met applaus en gejuich* 

We zijn BIJNA klaar, het ziet er al uit als een echt kledingstuk! 

Kom hier woensdag 11 mei 2016 terug, voor het LAATSTE deel van de CAL! 

Ik kan niet wachten om al die foto’s te zien van jullie in je nette Garden Party 

Jackets!! 

Veel liefde & garen, 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12946982_10209043539913607_657285944_o.jpg


Stephanie 

Volg me hier op Facebook! 

Volg me hier op Instagram! 

Volg me hier op Ravelry! 

Volg me hier op Pinterest! 

Volg me hier op YouTube! 

Volg me hier op Twitter! 

Volg me hier op Etsy! 

Alle liefde en eer gaat naar het Testteam: Nichole Chapel, Jamie Cowley, 

Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber 

Sarita, & Heather Sutton 

De informatie en foto's in deze post zijn het auteursrechtelijk eigendom van 

Crochetverse©2016. Kopieer en plak alsjeblieft niks van de informatie hier 

vermeld, elektronisch, woordelijk, deels of geheel geschreven. Deel in plaats 

daarvan alsjeblieft alleen de DIRECTE LINK naar deze post en bedankt voor het 

delen wanneer je dat doet. Je mag natuurlijk alles wat je van dit patroon met je 

eigen handen maakt verkopen. Arbeid onder contract of massaproductie zijn 

niet toegestaan. Het wordt enorm gewaardeerd wanneer je Crochetverse als de 

ontwerper de eer geeft wanneer je verkoopt. Bedankt voor het respecteren van 

al het harde werk dat gestoken is in patronen, zodat we allemaal creatief mogen 

blijven :) 

 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

