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In de bloggerbox van Lang Yarns zat deze mooie bol. 

Normaal ben ik niet zo van verloopgaren maar deze 

kleuren (aardbei/caramel) vond ik prachtig en ik was 

erg benieuwd naar het verloop. Bloom bestaat uit 70% 

katoen, 18% viscose, 12% linnen. Het voelt lekker licht 

aan. Ik was benieuwd of ik van 1 bol een truitje voor 

kleindochter Noa kon haken. 

 
Ik had de bol meegenomen naar Burgh Haamstede en daar 

bij de caravan en bij de zee heerlijk zitten haken. 

Geen ingewikkeld patroon, gewoon een simpel truitje 

want de bol Bloom doet al genoeg.  
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Ik heb trui Rachel als uitgangspunt genomen. Je haakt 

alles in 1 geheel dus je hoeft aan het eind niets meer 

in elkaar te zetten. Ik heb er nog wel suède koord met 

leuke kraaltjes aan bij de mouwen en onderkant 

toegevoegd, dat maakt het truitje echt af. 

 

 

Bloom haakt heerlijk, je wilt door het verloop ook 

steeds verder haken en ik was erg benieuwd of ik het 

zou halen en gelukkig ik had precies genoeg. 

 
Steun juf Sas 
Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. 

Mijn patronen bied ik gratis aan, dat wil ik ook zo 

houden. Het is ook zo'n gedoe om voor een paar euro een 

patroon te verkopen. Mocht je juf Sas toch een kopje 

koffie gunnen kun je een donatie doen met een zelf 
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gekozen bedrag. Super bedankt alvast, alle kleine 

beetjes helpen!  

 
Afmetingen trui Bloom: 

Trui Bloom heb ik voor Noa gemaakt die 4 jaar is. Ze 

draagt maat 116.  

Lengte van de trui is 41 cm, breedte is 29 cm  

 
Wat heb je nodig voor trui Bloom: 
-Haaknaald 3,5 

-1 bol Bloom van langyarns à €17,95 per stuk 

-schaar 

-suede koord, ik koop dit via Ali Express 

https://a.aliexpress.com/_BTdpCz 

-grote stopnaald om draadjes af te werken 

-paar kraaltjes en bedels 

-label 
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Gebruikte steken: 
-losse 

-halve vaste 

-stokjes 

 

 

Hoe haak je trui Bloom: 

Start met een ketting van 80 lossen maak het vast met een 

halve vaste in de eerste vaste zodat er een rondje 

ontstaat. 

 

 

Let op: sluit elke toer met een halve vaste en je draait 

je haakwerk niet. 

 

 

Toer 1:  
Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 10 stokjes 2 

lossen, 20 stokjes, 2 lossen, 20 stokjes, 2 lossen, 20 

stokjes, 2 lossen, 10 stokjes 

Toer 2 t/m toer 13: 
Haak 3 lossen (eerste stokje ) je haakt nu verder 

stokjes in de achterste lus. Let op: in de 4 hoeken (de 

2 lossen) haak je 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje. Je 

meerdert er dus 2 stokjes per hoek, dus per toer worden 

er 8 gemeerderd in de 4 hoeken. Dus na 13 toeren heb je 

in totaal 176 stokjes. 

 
Nu gaan we aan de romp beginnen, de mouwen zijn af.  
Leg het truitje op elkaar, per kwart heb je nu 44 

steken. Je haakt nu gewone stokjes door (dus niet meer in de 
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achterste lus) en bij de eerste 2 lossen haak je 4 stokjes 

en haakt door naar de voorkant in de 2 lossen haak je 

ook 4 stokjes, daarna haak je 44 stokjes en bij de 2 

lossen in iedere losse 4 stokje. In totaal 92 stokjes 

Toer 14:  
Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 21 stokjes, haak 

bij de eerste 2 lossen 4 stokjes, steek over naar de 

andere losse van het voorpand en haak daar 4 stokjes, 

haak 44 stokjes, haak bij de 2 lossen 4 stokjes, steek 

over naar de andere losse van het achterpand en haak 

daar 4 stokjes, haak nu nog 22 stokjes. Totaal haak je 104 

stokjes 

Toer 15 t/m 42:  

Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 103 stokjes, totaal 104 

stokjes 

 
Nu ga je de tunnel voor koord haken 

Toer 43:  
Haak 3 lossen (eerste stokje), haak een losse, sla een 

stokje over *haak een stokjes, haak een losse* herhaal 

nog 50 keer. 

Toer 44:  
haak een vaste, haak om de losse een stokje, haak in 

het stokje een vaste, herhaal dit tot het eind. 
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Afwerking: 
Je hebt nu nog een klein beetje caramelkleurige bloom 

over. Haak om de mouwen ook nog een tunnel voor het 

koord, herhaal dus bij elke mouw toer 43 en 44. 

 
Hecht de draden af.  

Rijg het koord door de tunnel aan de onderkant en in de 

mouwen, maak aan het uiteinde van het koord nog leuke 

kraaltjes en bedeltjes aan. 

 

 

Trui Bloom is klaar om gedragen te worden! 
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Veel plezier met het haken van deze “simpele” maar 

prachtige zomertrui. Prima dat je dit patroon gebruikt, 

graag zelfs. Ik zou het leuk vinden als je mij als 

tegenprestatie voor het gratis patroon een foto van het 

eindresultaat mailt en/of #hakenmetjufsas #jufsas 

gebruikt en doorlinkt naar www.jufsas.com/creatief.  

 

Haken met juf Sas op Instagram en Pinterest 

Meer haakinspiratie, volg dan @hakenmetjufSas op 

Instagram of juf Sas op Pinterest 

https://nl.pinterest.com/jufSascom/  

 

Haakpatroon in pdf: 
Als je dit patroon opslaat, bedenk dan even hoeveel 

tijd het me gekost heeft om dit voor jou te maken en 

hoeveel het jou dan waard is. 

 

Vragen 
Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-

en breigroep waar je je vragen in kunt stellen en mocht 

echt nog vragen hebben via contact op de site kan je me 

ook altijd bereiken. Ik pas alleen geen patronen aan, 

kan je geen advies geven over wol en haak niet op 

verzoek. 

 

 

Klik hier voor meer gratis patronen en filmpjes van juf 

Sas 

https://www.jufsas.com/post/truibloom
mailto:sdotter@zeelandnet.nl
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