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Flared Broek

Dit patroon is ontworpen door Linda Modderman | @lindamodderman in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Een gehaakt broekje, hoe leuk is dat! Dit broekje met hippe flared pijpjes is helemaal van deze tijd. Maak een sto-
ere versie in bijvoorbeeld een mooie denim kleur of juist een chic exemplaar in ivory voor speciale gelegenheden 
of gewoon voor naar het strand. Door het heerlijke zachte stretch garen blijft het broekje goed in vorm en geeft 
het alle bewegingsvrijheid die nodig is om toch nog lekker te kunnen spelen.

Garen
Durable Formidable, 70% acryl & 23% viscose & 7% elastaan, 100g/430m
326 Ivory, 2 bollen of 2124 Baby Blue, 2 bollen

Haaknaald
3.5mm

Overige materialen
 - steekmarkeerders
 - stopnaald

Gebruikte steken en afkortingen
hst half stokje
hv  halve vaste
l losse
l-open losse opening
s steek/steken
st stokje
v vaste
val vaste enkel in achterste lus gehaakt
volg volgende

Stekenproef
Haak 25v en 32 toeren voor een stekenproef van 10 x 10cm met een 3.5mm haaknaald. Gebruik indien nodig een 
andere dikte haaknaald om de juiste stekenverhouding te krijgen.

Moeilijkheidsgraad
Ervaring

Maten
Maat 98/104 en 110/116

Afmetingen
Afmetingen maat 98/104 (110/116):
 - Taille/heup breedte: 26 (28) cm;
 - Totale lengte: 56 (62) cm;
 - Binnenbeenlengte: 38 (44) cm.

Patrooninfo en tips
 - Dit broekje wordt vanaf de tailleboord naar beneden gehaakt;
 - De vasten van het heupgedeelte en het bovenste gedeelte van de pijpjes worden spiraalsgewijs gehaakt, d.w.z. 

dat de toeren niet worden gesloten;
 - De beginlossen tellen in dit patroon mee als steek tenzij anders wordt vermeld;
 - Het patroon is gemakkelijk in de lengte aan te passen door meer of minder toeren te haken.
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Patroon
Boord
Rij 1: 14l, 1v in 2e l vanaf haaknaald, 1v in elke l. Keer.
- Totaal: 13v.

Rij 2: 1l (telt niet als steek maar dient alleen om hoogte te krijgen), haak 1val in iedere s. Keer.
Rij 3: 1l, 6val, 1l, 1s overslaan, 6val. Keer.
Rij 4-6: 1l, 1val in iedere s. Keer.
Herhaal rij 3 - 6 tot er 135 (143) toeren zijn gehaakt.

Vouw de uiteinden van de boord naar elkaar toe en sluit de boord met hv, dit is gelijk de laatste toer = 136 (144) 
toeren. Dit is het middenachter van het broekje. Plaats hier een steekmarkeerder. Hecht niet af maar ga direct 
door met het heupgedeelte van het broekje.

Heupgedeelte
Toer 1: haak 1 toer vasten langs de tailleband als volgt:
1l (= 1e v), 1v in elk uiteinde van elke rij van de boord = 136 (144)v. 
Sluit de toeren niet maar haak spiraalsgewijs verder tot er 37 (43) toeren vasten zijn gehaakt. 
Eindig de laatste toer ter hoogte van middenachter (waar de steekmarkeerder is geplaatst), haak nu 8 (10) l 
(kruis), haal de naald uit het werk, sla 68 (72)s over, steek de naald in de 69e (73e)s, haal de lus van de lossen-
ketting door deze s, haak 1v, en ga verder met 1v in elke v en 1v in elke l = 76 (82)v (= 1e been).

Eerste been
Toer 38 (44) - 42 (48): haak 1v in iedere steek. Haak spiraalsgewijs en eindig de laatste toer middenachter met 
een hv, net voor waar het kruis begint.
Toer 43 (49): 3l, 2st in dezelfde s, sla 3s over, *3st in de volg s, sla 3s over, herhaal vanaf * tot het einde van de 
toer en eindig met een hv in 3e beginl en een hv in 2e st.
Toer 44 (50): 3l, 2st in dezelfde s, *3st in 2e (middelste) st van het volg groepje van 3st, herhaal vanaf * tot het 
einde van de toer en eindig met een hv in 3e beginl en een hv in 2e st.
Toer 45 (51) - 64 (70): herhaal toer 44 (50) (of herhaal toer 44 (50) tot kniehoogte is bereikt).
Toer 65 (71): 3l, 3st in dezelfde s, *4st in 2e (middelste) st van het volg groepje van 3st, herhaal vanaf * tot het 
einde van de toer en eindig met een hv in 3e beginl, hv in 2e st, en een hv tussen 2e en 3e st .
Toer 66 (72): 3l, 3st in dezelfde ruimte tussen 2e en 3e st, *4st tussen 2e en 3e st van het volg groepje van 4st, 
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en eindig met een hv in 3e beginl, hv in 2e st, en een hv tussen 2e en 3e st.
Toer 67 (73) - 83 (89): herhaal toer 66 (72).
Toer 84 (90): 3l, 1st, 1l, 2st in dezelfde ruimte tussen 2e en 3e st, * (2st, 1l, 2st) tussen 2e en 3e st van het volg 
groepje van 4st, herhaal vanaf * tot het einde van de toer en eindig met een hv in 3e beginl, hv in 2e st, en een 
hv tussen 2e en 3e st.
Toer 85 (91) - 91 (97): herhaal toer 84 (90) (of herhaal toer 84 (90) tot de gewenste lengte is bereikt).

Randje langs de onderkant
Toer 92 (98): 1l, (= 1e v), 1hst in volg s, (1st, 2l, 1st) in l-open, 1hst in volg s, 1v in volg s, *1v, 1hst, (1st, 2l, 1st) 
in l-open, 1hst, 1v, herhaal vanaf * tot het einde van de toer en sluit met een hv in 1e beginl.
 
Tweede been
Hecht aan midden achter naast laatst gehaakte s van het 1e been. Haak rondom 76 (82)v. 
Haak verder zoals beschreven bij 1e been vanaf toer 38 (44).

Afwerking
Werk alle draadjes netjes weg.

Draai of vlecht tot slot een koordje en rijg die door de gaatjes van de boord heen.


