
 
Haakpatroon jurkje Wendy 
 

 
Benodigdheden:  
1 bol Scheepjes (Woolly) Whirl  
Haaknaald 3,5 mm  
Schaartje  
Stopnaald  
Steekmarkeerders 
Eventueel kopspelden 

 
(geschikt voor ongeveer maat 104/110) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tip & Tricks: 

1. Het jurkje wordt het eerste stuk heen en weer gehaakt om de bandjes te haken 
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 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. 
5. Gebruikte steken: hst (half stokje), v (vaste), hv (halve vaste)  
6. Uitmeten bandjes: Je start met het maken van de binnenkant van de V-hals, meet voor 

de gewenste lengte vanaf okselhoogte op de rug tot hoe diep je de hals wilt hebben 
middenvoor. Doe dit x2 en je weet hoeveel cm losse je op moet zetten. 

7.  De sterrensteek staat onderaan het patroon uitgelegd. 
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V-hals haken: 
Dit stuk wordt heen en weer gehaakt. 
Start met een ketting van 145 losse 

1. Haak 72 steken in elke steek 1 hst.  
In steek 73: 1 hst, 1 L, 1 hst 
De volgende 72 steken in elke steek 1 hst 

     2-8 Haak 1 hst in elke steek, bij de losse: 1 hst, 1 L, 1 hst 
 
 
 
Lijfje haken: 
Vanaf dit punt wordt het lijfje gehaakt 

- Haak 1 keerlosse en haak een rand v langs de onderkant van de band (13v) 
- Haak 15 L om naar de andere band te gaan 
- Haak 13 v langs de onderkant van de band 
- Haak 30 L (hiermee ga je van rug naar de voorkant, onder de oksel door) 
- Haak een v aan de buitenkant van de V-hals ten hoogte van het onderste puntje van de 

binnenkant van de V-hals. (zie tekening) 
- Haak 18 L om naar de binnenkant V-hals punt te gaan. 
- Haak 1 v aan de binnenkant V-hals punt (zie tekening) 
- Haak 18 L en haak 1 v ten hoogte van de onderste punt van de binnenkant V-hals 
- Haak 30 losse om naar het eerste bandje te gaan 
- Sluit de toer af met een hv. 

 
1.   Haak 1 hst ik elke steek (in elke vaste en in elke losse, je kan ook om de losse heen 

haken mocht je dat makkelijker vinden) 
     2-30   Haak 1 hst in elke steek 
   31-32   Sterrensteek: zie uitleg 
   33    Haak 1 v in elke steek 
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Rokje haken: 
34.       Meerderen: Haak in de ene steek 1 hst, in de volgende 2 hst, wissel dit de hele toer af 
35-42.  Haak 1 hst in elke steek (8 toeren) 
43.       Meerderen: zie toer 34 
44-51.  Haak 1 hst in elke steek (8 toeren) 
52.       Meerderen: Haak 1 hst in de eerste steek, 1 hst in de tweede steek, en 2 hst in de  
            derde steek, herhaal dit tot het einde van de toer 
53-60. Haak 1 hst in elke steek (8 toeren) 
61.      Meerderen: Haak 1 hst in de eerste steek, 1 hst in de tweede steek, 1 hst in de derde  
           steek, en 2 hst in de vierde steek. Herhaal dit tot het einde van de toer 
62-69 Haak 1 hst in elke steek (8 toeren) 
70.     Haak 1 hst in de eerste 4 steken, 2 hst in de 5e steek, herhaal dit tot het einde van de 
toer. 
71-74. Haak 1 hst in elke steek (4 toeren) 
75.     Haak 2 losse, 1 hv in volgende steek, 2 losse, 1 hv. (in elke steek 1 hv met daar tussen  
          steeds 2 losse) 
 
Afwerking:  
Maak de V-hals punt aan het lijfje vast met de overgebleven draad, dit geeft een leuk contrast 
en die kleur komt onderaan de jurk ook weer terug. Mocht je dit niet mooi vinden kan je 
uiteraard ook een passende kleur naaigaren zoeken. 
Gebruik hiervoor de rijgsteek, begin achteraan buitenkant van de V-hals en ga helemaal rond 
om, en weer terug over de binnenkant van de V-hals. 
 
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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