
Hallo allemaal en welkom bij de LAATSTE week van onze Garden Party Jacket! 

We zijn er bijna en dan loop je trots rond in je nieuwe draagbare kunst! 

 

Deze week: Peplum, Rand, & Afwerken 

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 

Wanneer je “Deel 3: Lijfje Samenvoegen & Mouwen “ 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 simpelweg op de taal van je keuze zodat 

je naar de blog van deze week kunt gaan! 

**PLACE HOLDER FOR TRANSLATION LINKS, DO NOT TRANSLATE** 

 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://www.crochetverse.com/684-2/
http://www.crochetverse.com/719-2/
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-5-1.jpg


Laten we nu beginnen: 

We hebben deze week drie stappen: 

Stap 1: Het peplum creëren 

Stap 2: Rand van het kledingstuk 

Stap 3: Afwerking 

Daar gaan we, vrienden!!  

CONTROLEER VOOR DE ZEKERHEID DE TIPS & TRUCS 

BLOGPOST VOORDAT JE MET DIT LAATSTE DEEL BEGINT. Je kunt nu 

beslissen om iets te veranderen of aan te passen, gebaseerd op hoe je 

kledingstuk tot nu toe bevalt. Vergeet dit ALSJEBLIEFT niet te doen! 

STAP 1: PEPLUM 

Weet je nog dat ik eerder gezegd heb dat dit kledingstuk wiskundig ontworpen 

is om als een puzzel in elkaar te passen? Dit geldt ook bij het creëren van de 

peplum. Het wordt PRECIES TWEE keer zo breed als het breedste stuk van het 

lijfje; daarmee maak je een volle, flatteuze en leuke franje wat van het hele 

ontwerp echt één geheel maakt. 

Laten we beginnen: 

Met de goede kant van het kledingstuk naar boven gekeerd en de vrije rand van 

de (8) kleine vierkantenstrook van je af, hecht de AK aan met een hv in de 1-

lossenruimte van het vierkantje het meest rechts, zie foto: 

http://crochetverse.com/tips-tricks/
http://crochetverse.com/tips-tricks/


 

Toer 1: 4 lossen (telt als stk, 1l), 3 stk in het 2e stk van de 1e 3stk-groep, 1l, 

*3 stk in het 2e stk van de volgende 3stk-groep, 1l, herhaal vanaf * rondom, 

stk in de 1-lossenruimte op de linkerhoek van het kledingstuk. 

Aantal 3stk-groepen (TEL HIERBIJ NIET het enkele stokje op de 

hoeken, we tellen ALLEEN de 3stk-groepen): 

XXS/XS: 32, S/M: 40, L/XL: 48, 2XL/3XL: 56, 4XL/5XL: 64 

***Wanneer je het stokje haakt in de 4 lossen aan het begin van elke toer, 

denk er dan aan in de DERDE losse te haken omdat dit beschouwd wordt als de 

bovenkant van het stokje en de 4e losse telt als 1 losse.*** 

Toer 2: 4 lossen (telt als stk, 1l), *3 stk in het 2e stk van de volgende 3stk-

groep, 1l, herhaal vanaf * rondom, stk in het laatste stk, hecht AK af. 

In deze foto laat de multikleurrij van de AK, onder de strook van 8 kleine 

vierkanten, zien hoe de peplum aan het lijfje gehaakt is. Let op hoe de 3stk-

groepjes van de peplum gehaakt zijn in het 2e stk van de 3stk-groepjes van de 

vierkanten. 

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


 

Nu creëren we het volle gedeelte van de peplum door de 3stk-groepen te 

verdubbelen in toer 3. 

Toer 3: met de goede kant van het kledingstuk naar buiten en de net gehaakte 

toer 2 naar boven toe, hecht HK in het 1e stk in de rechterhoek, 4 l (telt als stk, 

1l), *3 stk in het 2e stk van de vlg 3stk-groep, 1l, 3 stk in de vlg 1-

lossenruimte, herhaal vanaf * rondom tot de laatste 1-lossenruimte voor het 

hoek stk is bereikt, 3 stk in de laatste 1-lossenruimte, 1l, stk in de 3e losse van 

de 4 l aan het eind (denk eraan in de 3e losse te haken van de 4 lossen) 

Aantal 3stk-groepen (TEL NIET het enkele stokje aan elke rand, alleen 

de 3stk-groepen.) 

XXS/XS: 64, S/M: 80, L/XL: 96, 2XL/3XL: 112, 4XL/5XL: 128 

Let erop dat dit precies tweemaal het aantal 3stk-groepen is nadat je toer 1 & 2 

van de peplum gehaakt hebt. 

Toer 4: 4 l (telt als stk, 1 l), keer, *3 stk in het 2e stk van de vlg 3stk-groep, 1 

l, herhaal vanaf *, rondom, stk in de 3e losse van de 4-lossen op de vorige toer. 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12959279_10209055818340560_1546584837_o-1.jpg


Toer 5-11: herhaal toer 4, hecht af voor XXS/XS, S/M, L/XL, ga door voor alle 

andere maten. 

Toer 12-15: herhaal toer 4, hecht af voor alle maten. 

AANPASSINGSPUNT LENGTE***: Dit is weer een ander handig punt waar de 

ruime schatting van meters van dit project van pas kan komen. Als je wilt, kan 

je toer 4 blijven herhalen zo vaak je wilt of je voorraad toestaat. Hé, je kan 

hem zelfs tot de vloer haken! (Dat zou ZEKER meer garen vragen dan vermeld 

is bij de benodigdheden MAAR alles is mogelijk.) Pas gewoon terwijl je aan het 

haken bent en wanneer het de lengte heeft die je leuk vindt; hecht af en ga 

door naar de rand hieronder! Wiskunde is supercool wanneer het van 

toepassing is op garen en haken! 

Negeer dat deze foto genomen is voor ik de tweede mouw afgemaakt had, ik wil 

je de pracht van de volheid van de peplum tonen zoals het als een ruche zweeft 

vanaf het lijfje! Dat staat voor mij gelijk aan het toppunt van vrouwelijkheid! :) 



 

STAP 2: RAND 

Met de goede kant naar je toe hecht je HK aan in het 2e stk van een willekeurig 

3stk-groepje aan de goede kant van je werkstuk. Waar dan ook op het 

rechterlijfje is prima zolang je maar het peplum randgebied vermijdt omdat het 

patroon daar iets anders is. Gebruik de foto als een gids voor een juiste 

benadering van het punt van aanhechten. (Ik was een slechte haakster en had 

mijn eindjes niet weggewerkt hier. Ik moet me schamen!) 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12980913_10209055764699219_1464271629_o.jpg


 

De rand bestaat uit ÉÉN ENKELE TOER, maar het patroon verandert iets, 

afhankelijk van waar we zijn bij het kledingstuk dus de toer is in delen geplaatst 

zodat je niet in de war raakt of het je teveel wordt, terwijl je aan het haken 

bent. 

Toer 1: (Verdeeld over stukken) 

A: 1 l (telt niet als een steek), 4 hst in dezelfde steek, hv in de vlg 1-

lossenruimte, *4 hst in het 2e stk van de volgende 3stk-groep, hv in de 

volgende 1-lossenruimte, herhaal vanaf *, tot je het middelpunt achter in de 

nek hebt bereikt, waar de 2 delen bij elkaar komen. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-090026.jpg


 

 

Het lage punt van de getoonde "V" in de foto hierboven is waar de twee voorste 

delen (gemaakt van middelgrote vierkanten) bij elkaar komen op het grote 

achterdeel. De rand zal licht omhoog komen achter de nek wanneer het klaar is, 

wat een “Victoriaans Elegantie” gevoel geeft aan het kledingstuk. 

B: hv in die 1-lossenruimte op het grote achtervierkant in het midden (LAAGSTE 

punt van de getoonde en hierboven beschreven "V"), dan hv in de vlg 1-

lossenruimte op de hoek van het volgende middelgrote vierkant, ga verder met 

het patroon, *4 hst in het 2e stk van de vlg 3stk-groep, hv in de vlg 1-

lossenruimte, ga door aan de zijkant tot de je de toeren bereikt van de peplum 

met de enkele stokjes aan de rand) 

* LET OP: wanneer je de plek bereikt waar 2 vierkanten samenkomen en 

vastgenaaid zijn, haak 2 hv: één in de hoek 1-l van het 1e vierkant, dan in de 

hoek 1-l van het volgende vierkant en ga dan verder met de gewone 

patroonsteken. 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/neck-1.jpg


Hier is een foto van de rand zoals die eruit moet zien op het hoofdeel van het 

lijfje, langs de zijkanten van de delen gemaakt met de middelgrote vierkanten: 

 

Hieronder zie je op de foto hoe de rand aan de zijkant van de peplum eruit zou 

moeten zien, bekijk het voor we verdergaan: 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12970567_10209055805020227_1954860181_o.jpg


 

C: hv in de lossenruimte aan de rand van de 1e peplum toer, 3 hst in dezelfde 

ruimte, hv weer in dezelfde steek, *hv in de volgende lossenruimte aan de rand 

van de volgende peplum toer, 3 hst in de lossenruimte, hv in dezelfde 

lossenruimte, herhaal langs de rand tot één lossenruimte overblijft op de 

onderste rand/hoek. 

D: hv in de laatste lossenruimte op de hoek, 6 hst in dezelfde lossenruimte, hv 

in dezelfde hoekruimte, hv in het 2e stk van de 1e 3stk-groep langs de onderste 

rand van de peplum, 4 hst in dezelfde steek, hv in de vlg 1-lossenruimte, *4 hst 

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

* langs de onderkant tot één 3stk-groep overblijft. 

E: 4 hst in het 2e stk van de laatste 3stk-groep, hv in hetzelfde stk, nu haak je 

terug omhoog langs de rand van de peplum zoals hiervoor, hv in de 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12999508_10209055800260108_776882552_o.jpg


hoekruimte, 6 hst in dezelfde ruimte, hv in dezelfde ruimte, *hv in de volgende 

lossenruimte langs de rand, 3 hst in dezelfde ruimte, hv in dezelfde ruimte, 

herhaal omhoog langs de rand van de peplum toeren tot de middelgrote 

vierkanten bereikt zijn. 

F:  hv in het 2e stk van de volgende 3stk-groep, 4 hst in hetzelfde stk, hv in de 

volgende 1-lossenruimte, *4 hst in het 2e stk van de volgende 3stk-groep, hv in 

de volgende 1-lossenruimte, herhaal vanaf * tot je het 1e groepje van de rand 

die je gehaakt hebt, bereikt hebt, hv bovenop de 1e hst die je gemaakt hebt en 

hecht af. 

STAP 3: EINDAFWERKING 

HAAKWERK OP TAFEL MENSEN! Onze steken zijn compleet! Laten we nu nog 

enkele dingen doen om deze pracht af te maken! 

1. Werk alle eindjes weg met die superzekere methode die ik eerder 

beschreven heb. 

2. Speld een lint van 60 cm vast (meer als je een grotere strik wilt) aan 

de VERKEERDE KANT van één van de kleine vierkanten bij de rand van 

de taille binnenin, zoals te zien is op de foto hieronder. Controleer of je 

op het vierkant zit en niet de randtoer, dat is stabieler voor het lint. Ik 

heb de rand van het lint ongeveer een halve centimeter, twee keer 

opgevouwen zodat het eind een beetje dikker is en daardoor steviger. 

Verzeker je ervan dat het zo vastgespeld zit dat de GOEDE KANT (als 

je lint niet dubbelzijdig is) naar buiten toont op de goede kant van het 

kledingstuk. De verkeerde kant moet naar binnen wijzen binnenin het 

kledingstuk. Gebruik naald en bijpassend naaigaren en naai stevig vast 

op de plek. Gebruik een kartelschaar aan de eindes van het lint om te 

voorkomen dat er draadjes loskomen. Herhaal aan de andere kant op 

dezelfde plaats op het andere kleine vierkant aan de rand. 



 

ZOEK NU DE DICHTSTBIJZIJNDE SPIEGEL OP! 

Trek je nieuw afgemaakte stuk van draagbare kunst aan en bewonder je 

geweldige talent. JIJ hebt dit gedaan, JIJ maakte kleding met je eigen twee 

handen van niets meer dan draad en (haak)naald. DAT IS INDRUKWEKKEND, 

op zijn zachtst gezegd! 

Ik vraag je alleen om foto’s van je geweldige creaties te plaatsen op 

de FACEBOEK PAGINA HIER! 

Ik ben zo benieuwd om alle kleurencombinaties te zien die jullie bedacht 

hebben! 

Ik hoop van ganser harte dat jullie genoten hebben van deze crochet along. Het 

is voor mij een genot geweest. Ik zit vol passie over haken en kennis én 

ontwerpen delen met jullie allemaal is wat mijn wereld doet ronddraaien. 

Bedankt voor het volgen. Ik hoop dat je je nieuwe Garden Party Jacket in goede 

gezondheid, rijkdom en geluk kunt dragen. Tot ziens bij een toekomstige CAL.... 

http://www.facebook.com/crochetverse
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/ribbon.jpg


Veel liefde & garen, 

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

