
 
Haakpatroon jurkje Marry 

 
 

Benodigdheden:  
4 bollen Scheepjes Eliza  
Haaknaald 5mm en 4,5mm  
Schaartje  
Stopnaald  
Drukker sluiting 
Steekmarkeerders 
Eventueel glitterdraad 

 
 

 
 
 
Tip & Tricks: 

1. Het jurkje wordt het eerste stuk heen en weer gehaakt om een grotere hoofdopening te 
creëren die later af is te sluiten met een drukker, knoop of koortje 

2. Elke toer begint met 2 losse die niet mee tellen als eerste steek. (tenzij anders staat 
vermeld) 

3. Neem de tijd om alles goed te passen bij de armgaten, het zou zonde zijn als je 
helemaal klaar bent en blijkt dat het jurkje knelt onder de oksel. 

4. Wanneer je een aantal toeren na de armgaten bent kan je het beste beginnen aan de 
mouwen, dit werkt een stuk makkelijker dan wanneer je die als laatste doet. 

5. Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om te passen, maak dan gebruik van een ander 
jurkje wat goed bij het kindje past of iets op de groei is. 

6. Dit jurkje heeft een wijde hals, hierdoor is het leuk te combineren met een bloesje 
eronder (zie foto’s) 

7. Gebruikte steken: hst (half stokje), v (vaste), st (stokje)  
8. Op de laatste pagina staat de uitleg voor de sterrensteek en de waaiertjes voor de 

onderkant rok en onderkant mouwen. 
9. Leuke variatie tip: gebruik een glitterdraadje erbij in de rok, dit geeft een extra feestelijk 

effect.  
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Haakpatroon jurkje Marry 
Basis jurk 
Start met een ketting van 70 losse 

1. Haak vanaf de 3e losse vanaf de naald. 
Meerderen: 1 hst in de eerste steek, 1 hst in de volgende, 2 hst in de steek daarna. 
Herhaal dit tot het einde van de toer 

2. Haak 1 hst in elke steek 
3. Haak 1 hst in elke steek 
4. Meerderen: 1 hst in de eerste steek, 1 hst in de volgende, 2 hst in de steek daarna. 

Herhaal dit tot het einde van de toer 
5. Haak 1 hst in elke steek 
6. Haak 1 hst in elke steek, eindig met een hv in de eerste steek van de toer om de 

uiteinden met elkaar te verbinden. Zorg dat deze niet gedraaid zit. Vanaf hier wordt in 
het rond gehaakt 

7. t/m 12. Haak 1 hst in elke steek 
      13. In deze toer worden de armgaten gemaakt (goed meten en passen!!)  
Leg je werk plat met de V-opening midden-achter en meet de armgaten uit (kan ook door  
er een ander jurkje achter te leggen) 
Hiervoor heb ik aan beide kanten 26 steken overgeslagen en de verbindingen daartussen 
heb ik gemaakt met 6 losse. Zet op deze 4 punten een steekmarkeerder. 
Haak in elke steek 1 hst, tot de markering, 6 losse tot de volgende markering, in elke  
steek 1 hst tot de 3e markering, 6 losse naar de 4e markering en ga verder rond met 1 hst  
in elke steek. 
      14. Haak 1 hst in elke steek. Bij de 2 6-losse kettingen ook 1 hst IN de losse, de andere kant  

van de lus heb je nodig voor de mouw. 
      15. t/m 17. Haak 1 hst in elke steek 
Haak nu eerst de mouwen 
      18. t/m 24.  Haak 1 hst in elke steek 
      25.en 26. Stersteek (zie uitleg) 
      27. Haak 1 hst in elke steek 
      28. Meerderen: 1 hst in de eerste 2 steken de volgende steek. (zie toer 4) 
      29. t/m 34. Haak 1 hst in elke steek (6 toeren) 
      35. Meerderen zie toer 28 
      36. t/m 41. Haak 1 hst in elke steek (6 toeren) 
      42. Meerderen zie toer 28 
      43. t/m 48. Haak 1 hst in elke steek (6 toeren) 
      49. Meerderen zie toer 28 
      50. t/m 55. Haak 1 hst in elke steek (6 toeren) 
      56. Meerderen zie toer 28 
      57. t/m 62. Haak 1 hst in elke steek (6 toeren) 
      63. Meerderen zie toer 28 
      64. t/m 67. Haak 1 hst in elke steek (4 toeren) 
      68. Eindig de rok met een toer waaiertjes (zie uitleg) 
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Haakpatroon jurkje Marry 
 
 
 
 
Mouwen: 

1. Haak 1 hst in elke steek, Bij de 6-losse ketting: 3 samengehaakte vaste.  
2. Haak 1 hst in elke steek, behalve bij de samengehaakte vaste, haak daar 3 vaste. 
3. Haak 1 hst in elke steek 
4. t/m 16. Haak 1 hst in elke steek 

     17. t/m 30 Ga verder met naald 4,5mm 
                      Haak 1 hst in elke steek 
     31. Eindig de mouw met mini waaiers (zie uitleg)  
 
 
 
Speciale steken: 
 
Sterrensteek: 

1. Start met 3 losse 
2. Haal een lus op uit de tweede losse vanaf de haaknaald. Je hebt nu twee lussen op de 

naald. Haal een lus op uit de volgende losse. Nu heb je drie lussen op de naald. Ga zo 
door tot je 6 lussen op de naald hebt. Dan de draad omslaan en in één keer door alle 
lussen halen. Nogmaals omslaan en doorhalen (1 losse dus). 

3. Nu ga je weer lussen maken tot je 6 lussen op de naald hebt. De eerste lus haal je op 
door het gaatje dat ontstaan is door de losse aan het einde van punt 2. De tweede lus 
haal je op door de zijkant van de eerste ster. De derde lus haal je op door de losse waar 
de laatste lus van de vorige ster door is opgehaald. De volgende lussen ophalen door de 
lossen van de ketting. Wanneer je 6 lussen hebt weer omslaan en door alle lussen halen 
en 1 losse haken. 

4. Blijf stap 3 herhalen en eindig de rij met een half stokje in de laatste losse. 
5.  Start rij 2 met twee lossen en keer om. Haak nu steeds twee halve stokjes in het gaatje 

(dat ontstaan is door de 1 losse) van de vorige rij. Eindig de rij met een half stokje 
helemaal op de hoek. 
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Waaiers onderkant rok: 

1. Start met 3 losse 
2. Haak 3 st in de eerste steek 
3. Sla 2 steken over 
4. Haak 1 v in de volgende steek 
5. Sla 2 steken over 
6. Haak 6 st in de volgende steek 
7. Sla 2 steken over 
8. Haak 1 v in de volgende steek 
9. Herhaal stap 5 t/m 8 tot het einde van de toer 
10. Sla 2 steken over en haak nog 2 st bij in dezelfde steek als de eerste 3 st aan het begin 

van de toer.  
11. Sluit af met een hv 

 
 
 
Mini waaiers onderkant mouw: 

1. Start met 2 losse 
2. Haak 2 hst in de eerste steek 
3. Sla 1 steek over 
4. Haak 1 hv in de volgende steek 
5. Sla 1 steek over 
6. Haak 4 hst in de volgende steek 
7. Sla 1 steek over 
8. Haak 1 hv in de volgende steek 
9. Herhaal stap 5 t/m 8 tot het einde van de toer 
10. Sla 1 steek over en haak nog 1 hst in dezelfde steek als de eerste 2 hst aan het begin 

van de toer.  
11. Sluit af met een hv 

 
 
 
 
 
 
 

    
Dit is een kooppatroon  van Ilsje's Creations. Het gratis verspreiden hiervan wordt niet op prijs gesteld.  
Veel haak plezier! 
 


