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Wow, trui Louise heeft echt alle verwachtingen overtroffen. In 

4 maanden tijd is het patroon al ruim 30.000 keer bekeken en 

zijn er al heel veel Louises gehaakt. Erg leuk om te zien. Er 

is duidelijk behoeft aan leuke haakpatronen voor truien.  

 
Hobbii benaderde me of ik het leuk zou vinden om met hun wol 

wat te ontwerpen. Ik mocht zomaar wat uitzoeken, wat een 

ontzettende luxe zeg, ik voel me een bevoorrecht mens. Ik heb 

de wol Woolpower, Happy sheep uitgekozen en viel voor de kleur 

Dove Blue. Het is 100 % wol, mooi, dik wol garen met een 

enigszins rustieke uitstraling, in grote, fijne bollen van 100 

gram (ca 160 meter). Ik heb 8 bollen besteld en al snel kwamen 

ze binnen en kon ik aan de slag.  

https://www.jufsas.com/post/truibritt
https://hobbii.nl/
https://hobbii.nl/happy-sheep-woolpower?option=13763&store_id=2&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihopcqCUm5Y16KUQOiTqeI_yTxhPaCh4O8ZIGIw1iAJz32okD97qxdhoC9JYQAvD_BwE
https://hobbii.nl/happy-sheep-woolpower?option=13763&store_id=2&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihopcqCUm5Y16KUQOiTqeI_yTxhPaCh4O8ZIGIw1iAJz32okD97qxdhoC9JYQAvD_BwE
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Het leek me nu leuk om een trui met een V-hals te ontwerpen, 

dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Bij Pinterest een leuke 

haaksteek gezocht en al gauw kwam ik uit bij de Alpine Stitch. 

Een gave steek maar wat heb ik hem soms vervloekt. Deze trui 

heb ik drie keer uitgehaald, eerst had ik de reliefstokjes 

niet goed omhoog gehaald en ging het achterpand krullen. 

Daarna liep het patroon scheef. Na wat verschillende filmpjes 

kijken kwam ik er achter dat een extra reliefstokje aan het 

begin van de toer hielp.  

 
Maar nu is de trui af en ik ben erg blij met het resultaat. 

Trui Britt is geworden zoals ik hem voor ogen had. Hobbii heel 

erg bedankt voor de wol en mocht je trui Britt gaan haken, ik 

heb er een uitgebreide tutorial bij gemaakt waarin de steek, 

het boord, het in elkaar zetten van de trui uitleg. Bekijk die 

vooral en o ja in het filmpje leg ik ook uit waarom ik de trui 

Britt heb genoemd. 
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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 gekozen bedrag. Super bedankt 

alvast, alle kleine beetjes helpen!  

 

 

Ik heb het patroon uitgeschreven, patroon van van de haaksteek 

uitgetekend in stitch fiddle en heb er een film met meer 

uitleg bij gemaakt. Bij vragen, stel ze dan vooral in de juf 

Sas haak- en brei facebookgroep. Mocht je trui Britt gaan 

haken, heel veel succes!  

 

 

Gebruikte steken: 

-losse (chain) 

-vaste (single crochet, double crochet) 

-stokje (double crochet, treble) 

-reliefstokje voor (front post double crochet) 

 
Afmetingen:  

Maat 42/44 L 

Panden:  

Boord 8,5 cm  

Lengte van boord tot aan schouder 60 cm  

Breedte 60 cm 

Afstand boord tot aan begin V hals 38 cm  

Lengte V Hals 22 cm 

Mouwen: lengte 48 cm 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
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Wat heb je nodig: 

-8 bollen Woolpower Happy Sheep kleur Dove Blue (ik haalde het 

echt net, heb 1 meter over) 100 gram is ca 160 meter 

-haaknaald 5 (voor boord) 

-haaknaald 6 (voor rest) 

-stopnaald 

-label (meer over een eigen label 

https://www.jufsas.com/post/label) 

-schaar 

 

 

Film bij trui Britt: 

Het filmpje is vooral bedoeld voor de ondersteuning van het 

haakpatroon van trui Britt. Het is niet bedoeld om te leren 

haken, daar zijn genoeg andere filmpjes voor. Dus bekijk het 

filmpje vooral in combinatie met geschreven en uitgetekende 

patroon. En sorry ik kan niet alles op film zetten, ik heb de 

meeste ingewikkelde dingen op film gezet zodat je als je een 

beetje kunt haken, in staat bent om deze trui te kunnen haken.  

https://youtu.be/8qCSzbbECUA 

 

Uitgetekende haaksteek in stitch fiddle 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
https://hobbii.nl/happy-sheep-woolpower?option=13763&store_id=2&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihopcqCUm5Y16KUQOiTqeI_yTxhPaCh4O8ZIGIw1iAJz32okD97qxdhoC9JYQAvD_BwE
https://www.jufsas.com/post/label
https://youtu.be/8qCSzbbECUA
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Hoe haak je trui Britt: 

 

 

Tip trui op maat maken: neem een trui van jezelf die goed 

past, haak het boord net zo breed als het boord van die trui. 

Ik had 60 toeren voor boord nodig maar dat kan voor jou 45 of 

70 toeren zijn. Haak op het boord de eerste toer vasten met 

een meerdering in elke vijfde steek. Haak op deze toer vasten 

het haakpatroon van de Alpine Stitch. En zo doe je ook bij de 

mouwen, haak zoveel toeren als jouw pols breed is, ik had 30 

toeren nodig en daarop haakte ik in iedere steek een vaste en 

kwam op 32 vasten. En dan meerder je iedere vijfde toer 2 

vasten totdat jouw mouw lang genoeg is. 

 

 

Achterpand haak 1x 

Je start met het haken van het boord met haaknaald 5. 

Start met 15 lossen 

Toer 1 t/m 60: Haak een keerlosse, haak 15 vasten in de 

achterste lus (zie ook filmpje) 

Haak nu het haakpatroon verder op het boord met haaknaald 6 

(zie filmpje hoe ik dat doe). 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
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Toer 1: haak een keerlosse, haak in iedere steek een vaste, 

*haak bij iedere vijfde steek 2 vasten* Je krijgt dus in 

totaal 73 vasten. 

Toer 2: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 72 stokjes, totaal 

73 stokjes 

Toer 3: haak een keerlosse, haak 73 vasten 

Toer 4: haak 3 lossen (eerste stokje), *haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje, haak een stokje * herhaal dit tot het 

eind, tot je in totaal 73 steken hebt 

Toer 5: haak een keerlosse, haak 73 vasten 

Toer 6: haak 3 lossen (eerste stokje), haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje de drie lossen (zie filmpje hoe ik dit 

doe), *haak een stokje, haak een reliefstokje om onderliggende 

stokje * herhaal dit tot het eind, tot je in totaal 73 steken 

hebt 

Herhaal toer 3 t/m 6 t/m toer 52 

Toer 53: haak een keerlosse, haak 73 vasten 

We gaan nu minderen voor de hals 

Toer 54: haak 3 lossen (eerste stokje), *haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje, haak een stokje * herhaal tot je in 

totaal 25 steken hebt 

Toer 55: haak een keerlosse, haak 25 vasten 

Toer 56: haak 3 lossen (eerste stokje), haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje de drie lossen (zie filmpje hoe ik dit 

doe), *haak een stokje, haak een reliefstokje om onderliggende 

stokje * herhaal dit tot je totaal 25 steken hebt 

Hecht de draad af, nu gaan we aan de andere schouder beginnen. 

Sla 23 steken over (de hals) en haak nogmaals toer 54 t/m 56 

In totaal haak je 56 toeren voor het achterpand 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
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Voorpand haak 1x 

Je start met het haken van het boord met haaknaald 5. 

Start met 15 lossen 

Toer 1 t/m 60: Haak een keerlosse, haak 15 vasten in de 

achterste lus (zie ook filmpje) 

Haak nu het uitgeschreven haakpatroon verder op het boord met 

haaknaald 6. 

Toer 1: haak een keerlosse, haak in iedere steek een vaste, 

*haak bij iedere vijfde steek 2 vasten* Je krijgt dus in 

totaal 73 vasten. 

Toer 2: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 72 stokjes, totaal 

73 stokjes 

Toer 3: haak een keerlosse, haak 73 vasten 

Toer 4: haak 3 lossen (eerste stokje), *haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje, haak een stokje * herhaal dit tot het 

eind, tot je in totaal 73 steken hebt 

Toer 5: haak een keerlosse, haak 73 vasten 

Toer 6: haak 3 lossen (eerste stokje), haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje de drie lossen (zie filmpje hoe ik dit 

doe), *haak een stokje, haak een reliefstokje om onderliggende 

stokje * herhaal dit tot het eind, tot je in totaal 73 steken 

hebt 

Herhaal toer 3 t/m 6 t/m toer 32 

 

We gaan nu met de V hals beginnen , dus je haakt nu 1 deel van 

de schouder 

Je gaat nu in 22 toeren minderen ( minderen in de toer met de 

vasten), je gaat wel gewoon verder met het patroon, zoals 

hierboven beschreven, ik beschrijf in onderstaande toeren 

alleen het aantal vasten of stokjes.  

https://www.jufsas.com/post/truibritt
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Toer 33: 36 vasten 

Toer 34: 36 steken reliefstokje, stokje 

Toer 35: 35 vasten 

Toer 36: 35 steken reliefstokje, stokje 

Toer 37: 34 vasten 

Toer 38: 34 steken reliefstokje, stokje 

Toer 39: 33 vasten 

Toer 40: 33 steken reliefstokje, stokje 

Toer 41: 32 vasten 

Toer 42: 32 steken reliefstokje, stokje 

Toer 43: 31 vasten 

Toer 44: 31 steken reliefstokje, stokje 

Toer 45: 30 vasten 

Toer 46: 30 steken reliefstokje, stokje 

Toer 47: 29 vasten 

Toer 48: 29 steken reliefstokje, stokje 

Toer 49: 28 vasten 

Toer 50: 28 steken reliefstokje, stokje 

Toer 51: 27 vasten 

Toer 52: 27 steken reliefstokje, stokje 

Toer 53: 26 vasten 

Toer 54: 26 steken reliefstokje, stokje 

Toer 55: 25 vasten 

Toer 56: 25 steken reliefstokje, stokje 

Nu haak je de andere schouder, sla 1 steek over en haak nog 

een keer toer 33 t/m 56 

 

-Hecht de draden af 

-haak de schoudernaden met vasten aan elkaar (meet dan meteen 

hoe lang jouw mouwen moeten worden) 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
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Mouw haak 2x 

Je start met het haken van het boord met haaknaald 5. 

Start met 15 lossen 

Toer 1 t/m 30: Haak een keerlosse, haak 15 vasten in de 

achterste lus (zie ook filmpje) 

Haak nu het haakpatroon verder op het boord met haaknaald 6. 

Let op: Hoe je de mouw haakt en hoe je meerdert leg ik 

uitgebreid in het filmpje uit.  

Toer 1: haak een keerlosse, haak in iedere steek een vaste. Je 

krijgt dus in totaal 32 vasten. 

Toer 2: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 31 stokjes, totaal 

32 stokjes 

Toer 3: haak een keerlosse, haak 32 vasten 

Toer 4: haak 3 lossen (eerste stokje), *haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje, haak een stokje * herhaal dit tot het 

eind, tot je in totaal 32 steken hebt 

Toer 5: haak een keerlosse, haak in eerste en laaste vaste 2 

vasten, totaal 34 vasten 

Toer 6: haak 3 lossen (eerste stokje), haak nog 2 stokjes (zie 

vooral ook filmpje), haak een reliefstokje om onderliggende 

stokje derde stokje *haak een stokje, haak een reliefstokje om 

onderliggende stokje * herhaal dit tot het eind, tot je in 

totaal 34 steken hebt 

Toer 7: haak een keerlosse, haak 34 vasten 

Toer 8: haak 3 lossen (eerste stokje), *haak een reliefstokje 

om onderliggende stokje, haak een stokje * herhaal dit tot het 

eind, tot je in totaal 34 steken hebt 

Herhaal toer 5 t/m 8 t/m toer 40 

Je meerdert dus na 4 toeren  

Toer 9 t/m 12 36 steken 

Toer 13 t/m 16 38 steken 

Toer 17 t/m 20 40 steken 

Toer 21 t/m 24 42 steken 

Toer 25 t/m 28 44 steken 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
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Toer 29 t/m 32 46 steken 

Toer 33 t/m 36 48 steken 

Toer 37 t/m 40 50 steken 

In totaal haak je 40 toeren en aan het eind heb je 50 steken 

 
V Hals 

Start met in het puntje aan de voorkant met haalnaald 5 

Ik leg in filmpje uit hoe je start met 1 vaste en dit meerdert 

naar 5 vasten in de achterste lus (net zoals het boord hebt 

gehaakt). Je zet de toeren vast met twee halve vasten in de 

trui. 

 

Verder in elkaar zetten van trui Britt (dit laat ik ook in het 

filmpje zien): 

-neem het midden van de mouw, zet dit vast met een speld op de 

schoudernaad 

-verdeel de mouw netjes langs voor- en achterpand, speld dit 

vast 

-haak de mouw met vasten aan het voor- en achterpand met 

haaknaald 5 

-speld de zijkanten en de mouwen dicht 

-haak de zijkanten en de mouwen met vasten aan elkaar 

-naai het etiket op het voorpand 

Je trui Britt is af! 

 

 

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/ 

 

 

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 op 

website/social media doorlinkt naar www.jufsas.com/creatief. 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://nl.pinterest.com/jufSascom/
mailto:sdotter@zeelandnet.nl
http://www.jufsas.com/creatief
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Gebruik op social media de hashtags #jufsas #hakenmetjufsas 

Bedankt alvast! 

 

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 haak- en breipatronen van juf Sas 

 

 
 

https://www.jufsas.com/post/truibritt
https://www.wix.com/dashboard/4a0c2ae5-6ec7-407b-81a6-86289cd13789/blog/search/.hash.jufsas?referralInfo=sidebar
https://www.wix.com/dashboard/4a0c2ae5-6ec7-407b-81a6-86289cd13789/blog/search/.hash.hakenmetjufsas?referralInfo=sidebar
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.jufsas.com/creatief

