
Crochet along!
Haak de Carla Top
We gaan weer met z’n allen aan het haken! Dit jaar wordt het de mooie 
zomerse Carla Top. Tien weken lang enkele uurtjes me-time en je hebt 
deze eigentijdse patchworktop.

Wolkeuze

Wij gebruikten Apilou kleuren 
ecru, lichtgrijs, heel lichtroze, 
lichtroze en olive. Haak mee 
en koop deze wol nu met 

korting bij Veritas 
(zie p. 69).

• Elke week een nieuw patroondeel in je mailbox.

• Wees verrast door het eindresultaat.

• Raadpleeg de patroondelen én videotutorials op 
onze website.

• Stel je vragen en deel je foto’s in de   
Facebookgroep ‘Carla Top by La Maison Victor’.

SLUIT JE AAN VIA 
WWW.LAMAISONVICTOR.COM

/CARLA-TOP/

DOE MEE!



PROEFLAP

Maak een proeflap van 10x10 cm met halve stokjes. Gebruik haaknaald nr. 
4. Haak 18 halve stokjes en 15 rijen. Is je lapje breder geworden dan 10 cm, 
gebruik dan een dunnere naald. Is je lapje smaller geworden, gebruik dan 
een dikkere naald om de juiste maat te verkrijgen.

WERKBESCHRIJVING

Alle deeltjes worden afzonderlijk gehaakt en op het einde aan elkaar ge-
naaid met een maasnaald en de matrassteek.

Download de tekening van de deeltjes op www.lamaisonvictor.com en print 
af. Na het haken van je lapje leg je het op deze tekening om te checken of 
de grootte overeenkomt. Gebruik desnoods een andere haaknaald.

MATEN

Maat 30/32 - 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46 - 48

BENODIGDHEDEN

• Haaknaald nr. 4
• Maasnaald
• Garen (dikte 3,5 - 4): zie tabel

Kleur Ecru Heel lichtroze Lichtroze Lichtgrijs Olive

Hoeveelheid 2x 100 gr 1x 100 gr 1x 100 gr 1x 100 gr 1x 100 gr

1 bol van 100 gr bevat in dit geval 330 m garen

GEBRUIKTE STEKEN

Losse: sla de draad over de nld en trek hem door de lus 
op de nld.
Halve Vaste: steek de nld in een st, sla de draad over de 
nld en trek hem door de 2 lussen op de nld.
Half stokje: sla de draad om de nld, steek de nld in de st, sla de draad om 
de nld en trek hem door de st. Sla de draad om de nld en trek hem door de 
3 lussen op je nld.
Tapestry techniek: kijk op www.lamaisonvictor.com voor de videotutorial.
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1, 2, 3 start !

Patroon week 1

Let op

Het proeflapje moet exact 
overeenkomen. Aarzel niet 
om een andere haaknaald 
te gebruiken. Het verschil 

kan namelijk groot 
zijn.



Lapje 1a:

Start met een opzetlus in het olive. Haak lossen. Keer je werk.

Maat 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Haak zoveel lossen: 11 l 12 l 14 l 16 l 18 l 20 l

Rij 1: Haak 2 lossen (= 1ste half stokje). Steek de haaknaald in de 3de 
lus en haak een half stokje. Haak tot het einde van de rij. Keer je 
werk.

Maat 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Je hebt zoveel 
halve stokjes: 

12 h st 13 h st 15 h st 17 h st 19 h st 21 h st

Rij 2: Neem de ecru draad en haak 2 lossen (= 1ste half stokje). Begin 
de rij halve stokjes in de 1ste steek. Haak terwijl de olive draad mee 
volgens de tapestry techniek. Keer je werk.

Rij 3: Ga verder met de olive draad en haak 2 lossen. Haak halve 
stokjes terwijl je de ecru draad mee haakt. Keer je werk.

Vanaf rij 4: Herhaal rij 2 en 3 tot je de gewenste hoogte gehaakt 
hebt (zie tabel onderaan). Knip de draad af.

Maak deze lapjes zoveel keer in deze hoogte:

Maat 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

In olive/
ecru: 

2x 5,5 
cm hoog

2x 5,5  
cm hoog

2x 5,5  
cm hoog

2x 5,5  cm 
hoog

2x 5,5  
cm hoog

2x 5,5  cm 
hoog

In grijs/
ecru:

2x 5,5  
cm hoog

2x 5,5  
cm hoog

1x 5,5  cm 
+ 1x 6,5 

cm hoog

1x 5,5  cm 
+ 1x 6,5 

cm hoog

1x 5,5  cm 
+ 1x 7,5 

cm hoog

1x 5,5  cm 
+ 1x 7,5 

cm hoog

In roze/
ecru:

2x 5,5 
cm hoog

2x 5,5 
cm hoog

2x 6,5 cm 
hoog

2x 6,5 cm 
hoog

2x 7,5 cm 
hoog

2x 7,5 cm 
hoog

Knip de gekleurde draad af. Haak met de ecru draad rondom rond 
een rij vasten. In de hoekjes haak je telkens 3 vasten in dezelfde st. 
Sluit de rand met een halve vaste. Knip de draad af.

Lapje 1b:

Start met een opzetlus in het olive. Haak lossen. Keer je werk.

Maat 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Haak zoveel lossen: 3 l 3 l 4 l 6 l 8 l 10 l

Rij 1: Haak 2 lossen (= 1ste half stokje). Steek de haaknaald in de 3de 
lus en haak een half stokje. Haak tot het einde van de rij.

Maat 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Je hebt zoveel 
halve stokjes: 4 h st 4 h st 5 h st 7 h st 9 h st 11 h st

Rij 2: Neem de ecru draad en haak 2 lossen (= 1ste half stokje). Begin 
de rij halve stokjes in de 1ste steek. Haak ondertussen de olive draad 
mee volgens de tapestry techniek.

Rij 3: Ga verder met de olive draad en haak 2 lossen. Haak halve 
stokjes terwijl je de ecru draad meehaakt.

Vanaf rij 4: Herhaal rij 2 en 3 tot je de gewenste hoogte gehaakt 
hebt (zie tabel onderaan). Knip de draad af.

Maak deze lapjes zoveel keer in deze hoogte:

Maat 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

In olive/
ecru: 

2x 5,5 
cm hoog

2x 5,5 
cm hoog

2x 6,5 
cm hoog

2x 6,5 cm 
hoog

2x 7,5 cm 
hoog

2x 7,5 cm 
hoog

In grijs/
ecru:

2x 5,5 
cm hoog

2x 5,5 
cm hoog

2x 5,5 
cm hoog

2x 5,5 cm 
hoog

2x 5,5 cm 
hoog

2x 5,5 cm 
hoog

Knip de gekleurde draad af. Haak met de ecru draad rondom rond 
een rij vasten. In de hoekjes haak je telkens 3 vasten in dezelfde st. 
Sluit de rand met een halve vaste. Knip de draad af.

Klaar!


