
 

 

Haakpatroon jurkje Lilly 
 

 
Vanaf dat Scheepjes met hun nieuwe bol Whirl kwam 
zag ik al een nieuw jurkje voor m’n dochter voor me. 
Het jurkje wat ik in gedachte had, had ik nog niet eerder 
gezien en besloot daarom dit patroon te maken. 
Het jurkje is geschikt voor ongeveer maat 80 t/m 98, 
vanaf maat 80 wordt de kleding niet veel breder meer, 
vooral langer. Het patroon is daar eenvoudig op aan te 
passen. 

Opbouw van het patroon: 

 
Het patroon is aan 1 stuk gehaakt, van boven naar 
beneden.  
Om het overzichtelijk te houden heb ik het opgedeeld in 
de volgende onderdelen:  

- Bovenstuk 
- Armsgaten 
- Lijfje 
- Rok 

 
Het eerste deel wordt heen en weer gehaakt. DIt zorgt voor een wijdere opening voor het 
makkelijk aan en uittrekken van het jurkje. Aan het eind van het patroon staat vermeld hoe de 
sluiting wordt gemaakt.  
Daarna wordt er in het rond gehaakt t/m het einde van het patroon.  
(Andere mogelijkheid: Blijf heen en weer haken.. Plaats dan een markeerder vanaf waar rond 
gehaakt wordt en naai het later aan elkaar.) 
 
Het patroon wordt gehaakt met voornamelijk halve stokjes.  
Ik heb ervoor gekozen om 2 losse te haken en een half stokje in die steek, eindig de toer bij het 
rond haken met een halve vaste in het eerste halve stokje. (keerlosse telt niet mee) 
(Andere mogelijkheid: Je kan er ook voor kiezen om 2 losse te haken, een steek over te slaan 
en bij het rond haken te eindigen met een half vaste in de 2e losse van de start van de toer.) 
 
Tip: 
Het passen van kleding voor kindjes terwijl het nog in de maak is, is niet altijd even makkelijk. Ik 
heb daarom de maat vaak vergeleken met jurkjes die ze nu goed pasten een maat groter. 
Het is wel aan te raden om de toer na het maken van de armsgaten te controleren dat het jurkje 
goed past en hij niet te krap wordt onder de oksels.  
 

    
Dit patroon is eigendom van Ilsje's Creations. 
Veel haak plezier! 
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Haakpatroon jurkje Lilly 
De start losse zijn gehaakt met naald 4, de rest van het patroon met 3,5. 
* Herhaal tot einde toer* 
(Aantal steken) 
Elke toer begint met 2 losse 
 

Bovenstuk: 

 
1. Start met een losse ketting van 80 losse  

Start in de 2e losse vanaf de naald en haak 1 half stokje 
* Haak in de volgende 2 steken 1 half stokje, in de volgende steek 2 halve stokjes* 
In de laatste 3 steken 1 half stokje. 
 

2. Haak in elke steek een half stokje (100) 
 

3. * Haak in de 3 volgende steken 1 half stokje, in de volgende steek 2 halve stokjes* 
In de laatste 4 steken, 1 half stokje. 
 

4. Haak in elke steek een half stokje (124)  
5. Zie 4 
6. Zie 4 

 
7. 25x 1 half stokje in elke steek 

6x  * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende* 
51x  1 half stokje in elke steek 
6x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende* 
24x 1 half stokje in elke steek 
 

8. *Haak in de volgende 3 steken 1 half stokje, in de volgende steek 2 halve stokjes* 
In de laatste 3 steken 1 half stokje 
 

9. Haak in elke steek 1 half stokje (168)  
10. Zie 9 

 
11. 30x 1 half stokje in elke steek 

12x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende steek* 
61x 1 half stokje in elke steek 
12x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende steek* 
29x 1 half stokje in elke steek 
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Haakpatroon jurkje Lilly 
 
Vanaf nu wordt het patroon in het rond gehaakt. Start met een halve vaste in de eerste steek 
van de toer om te uiteinden te verbinden 
 

12. Haak 1 half stokje in elke steek (192) 
 

13. 30x 1 half stokje in elke steek 
18x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende steek* 
61x 1 half stokje in elke steek 
18x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende steek* 
29x 1 half stokje in elke steek 
 

14. 1 half stokje in elke steek (228) 
 

15. 39x 1 half stokje in elke steek 
18x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende steek* 
79x 1 half stokje in elke steek 
18x * 2 halve stokjes in 1 steek, 1 half stokje in de volgende steek* 
38x 1 half stokje in elke steek 
 

16. 1 half stokje in elke steek (264) 
17. Zie 16 
18. Zie 16 
19. Zie 16 

 

Armsgaten: 

 
Door het rond haken zat bij mij het beginpunt niet langer meer in het midden, hier heb ik het 
patroon op aangepast. Controleer of dat dit bij jou ook het geval is en pas daar indien nodig het 
patroon op aan. 

1. 33x 1 half stokje in elke steek 
Haak 5 losse, sla 76 steken over 
58x 1 half stokje in elke steek 
Haak 5 losse, sla 76 steken over 
21x 1 half stokje in elke steek 
 

2. Haak 1 half stokje in elke steek 
Ik heb ervoor gekozen om 5 halve stokjes om de losse bogen te haken, het is ook 
mogelijk om ze in de steken te haken. 
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Haakpatroon jurkje Lilly 
 
 

Lijfje: 

 
1 t/m 20 Haak 1 half stokje in elke steek 
 
 
 

Rok: 

 
Het rokje bestaat steeds uit 1 toer waar gemeerderd wordt, gevolgd door 8 toeren 1 half stokje 
in elke steek. 
 
Meerderen: * 1 half stokje in 1 steek, 2 halve stokjes in de volgende steek* 
8 toeren: 1 half stokje in elke steek 
Doe dit in totaal 3x 
  
Daarna:  
Meerderen: * 1 half stokje in 1 steek, 2 halve stokjes in de volgende steek* 
12 toeren: 1 half stokje in elke steek 
1 toer: (Start deze toer met 1 losse) 1 vaste in elke steek 
 
Hecht de draad af en werk de begin- en einddraad weg.  
 
 

Sluiting: 

 
Dit wordt gemaakt met de overgebleven draad. 
Haak 40 losse 
Haak nu vaste in het V-tje wat is ontstaan door het heen en weer haken (2 vaste per half stokje) 
Haak 40 losse 
Werk de draadjes weg en je hebt een 2 touwtjes om te strikken als sluiting. 
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Haakpatroon jurkje Lilly 
 

Tips voor afwerking: 

 
- Wil je het rokje korter hebben? Haak dan minder toeren tussen het meerderen van de 

rok (bijvoorbeeld 6 ipv 8) 
- Wil je het rokje langer hebben? Haak dan meer toeren tussen eht meerderen van de rok 

(bijvoorbeeld 10 ipv 8) 
- Houdt je van sierlijke randjes? Kies er dan voor om een kanten randje aan de onderkant 

te naaien. Of te eindigen met een leuke toer van picootjes of een ander randje. 
- Het jurkje kan ook groter gemaakt worden door een grotere haaknaald te gebruiken, het 

garen is ook geschikt voor naald 4 ipv 3,5 
- Een andere sluiting? Haak een lusje van een aantal losse en maak aan de andere kant 

een knoopje.  
- Wil je de kleur van het sluitingstouwtje hetzelfde als het bovenstuk? Houdt dan op 

voorhand al een deel apart van de begindraad. 
 
 

Tot slot: 

 
Veel haakplezier! 
Vragen over het patroon, het garen of iets anders op haakgebied? 
Mail dan naar info@ilsjescreations.nl 
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