Guimpe: Zilvergrijze trui
Maat 38/40

Zeker niet voor de beginneling. Maar wil je iets
bijzonders, stort je dan eens op deze zilverkleurige lange
trui.
Feestelijk om te zien en heerlijk zacht om te dragen.
Met behulp van een guimpevork haak je banen van
verschillende lengte die je vervolgens op diverse
manieren aan elkaar haakt.
Als je nog niet precies weet wat guimpehaken is vind je
uitgebreide uitleg op de pagina
maralyn.nl/guimpetechniek
De trui hier afgebeeld is gemaakt van Glow, een zacht
lichtgewicht garen met een metallic glans.

Materiaal
7 bollen Glow van elk 50 gram
(61% polyamide, 39% acryl. Looplengte 260 meter)
1 guimpevork
1 haaknaald nr. 4
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Guimpepatroon
20 lussen aan elke kant van de guimpebaan (totaal 40 lussen) = 10 cm.
Pennen van de guimpevork 4 cm breed zetten.
Haak de vasten in het midden van de guimpebaan om de hele lus.

Onder "Guimpebanen verbinden" zie je dat de banen op verschillende manieren aan elkaar worden
gezet. Het patroon van de lussen op de haaknaald nemen is echter in alle gevallen hetzelfde.
Je hebt telkens 2 lussen op de haaknaald, afhankelijk van de manier van verbinden haal je door deze 2
lussen tezamen de volgende 2 gezamenlijke lussen of haak je hierop een halve vaste of een vaste.
Volg het patroon in de tekeningen hieronder. Voor de duidelijkheid zijn 2 kleuren gebruikt.

De ene kant van de guimpebaan
Van boven naar beneden:

Neem lus 1 en 4 op de haaknaald, voor de lussen 2 en 3 lus langs.
* Neem dan lus 2 achter lus 4 langs op de haaknaald, samen met lus 5.
Dan lus 3 en 8 samen op de haaknaald nemen, achter de lussen 4 en 5 langs en voor de lussen 6 en 7 *.
Tussen * en * herhalen tot je nog 2 lussen overhebt. (In de tekening is dit tot en met lus 16 aangegeven).
Eindigen met lus 14 en 17 tezamen opnemen, achter lus 16 langs.
Als laatste neem je de lussen 15 en 18 tezamen op, achter de lussen 16 en 17 langs.
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De andere kant van de guimpebaan
Van beneden naar boven:

Neem lus 19 en 22 op de haaknaald, achter de lussen 20 en 21 lus langs.
* Neem dan lus 20 voor lus 22 langs op de haaknaald, samen met lus 23.
Dan lus 21 en 26 samen op de haaknaald nemen, voor de lussen 22 en 23 langs en achter de lussen 24 en
25 *.
Tussen * en * herhalen tot je nog 2 lussen overhebt. (In de tekening is dit tot en met lus 34 aangegeven).
Eindigen met lus 32 en 35 tezamen opnemen, voor lus 34 langs.
Als laatste neem je de lussen 33 en 36 tezamen op, voor de lussen 34 en 35 langs.
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Guimpebanen verbinden
De guimpebanen worden op 3 verschillende manieren met elkaar verbonden.

1. Met halve vasten

Leg 2 guimpebanen naast elkaar. Volg het Guimpepatroon voor het opnemen van de lussen.
Haak met een aparte draad op de 1e 2 lussen van de onderste baan tezamen een halve vaste. Neem dan
de 1e 2 lussen op van de bovenste guimpebaan en haak hierop een halve vaste. Haak zo om en om een
halve vaste op de lussen van de onderste en van de bovenste guimpebaan.

2. In elkaar gevlochten

Leg 2 guimpebanen naast elkaar. Volg het Guimpepatroon voor het opnemen van de lussen.
Neem de 1e 2 lussen van de bovenste guimpebaan op de haaknaald. Neem dan de 1 e 2 lussen van de
onderste guimpebaan op de haaknaald en haal deze door de 1e 2 lussen van de bovenste baan. Neem dan
de volgende 2 lussen van de bovenste baan en haal deze door de 2 lussen van de onderste baan. Herhaal
zo steeds om en om het doorhalen van de lussen van de onderste en bovenste guimpebaan.
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3. Met halve vasten, vasten en lossen

Bij deze manier van verbinden worden de guimpebanen eerst afzonderlijk afgewerkt (blauwe rij).
Volg het opnemen van de lussen zoals beschreven bij het Guimpepatroon. Haak telkens op de 2
opgenomen lussen 1 vaste en 1 losse. Eindig met 1 vaste op de laatste 2 gezamenlijke lussen.

Verbinden (rode rij):
Leg de guimpebanen weer naast elkaar en haak 1 halve vaste op de onderste baan, 1 losse en 1 halve
vaste op de bovenste guimpebaan, 1 losse. (Bij het Samenvoegen van de verschillende banen lees je
hoe vaak dit te herhalen).
Om de panden aan de onderkant steeds wijder uit te laten lopen ga je over op 1 vaste op de onderste
guimpebaan, 1 losse en 1 vaste op de bovenste baan, 1 losse. Overgaand op telkens 1 vaste en 2 lossen. En
uiteindelijk 1 vaste en 3 lossen. (Bij het Samenvoegen van de verschillende banen lees je hoe vaak dit te
herhalen).
Eindig met 1 halve vaste op de laatste vaste van de guimpebaan. 4 lossen. 1 halve vaste in het midden van
de guimpebaan. 4 lossen. 1 halve vaste op de laatste vaste aan de andere kant van de guimpebaan.
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De guimpebanen
Achterpand
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De blauwe lijn geeft middenachter aan. De banen 7a en b zijn zowel bij het achter- als bij het voorpand
getekend, maar worden elk maar 1 x voor de hele trui gehaakt.
Lussen die worden gemarkeerd zijn in het rood getekend. Vanaf deze lussen wordt een andere manier van
verbinden gevolgd.
Hieronder zie je welke lussen bij elke baan afzonderlijk worden gemarkeerd.

Baan 1a, 1b, 1c en 1d
Aan elke kant van de guimpebaan 180 lussen (totaal 360 lussen).
Markeer aan elke kant de 56e en 88e lus.

Baan 2a en 2b
Aan elke kant van de guimpebaan 176 lussen (totaal 352 lussen).
Markeer aan elke kant de 56e en 88e lus.

Baan 3a en 3b
Aan elke kant van de guimpebaan 172 lussen (totaal 344 lussen).
Markeer aan elke kant de 56e en 88e lus.

Baan 4a en 4b
Aan elke kant van de guimpebaan 170 lussen (totaal 340 lussen).
Markeer aan elke kant de 58e en 90e lus.

Baan 5a en 5b
Aan elke kant van de guimpebaan 168 lussen (totaal 336 lussen).
Markeer aan elke kant de 60e en 92e lus.

Baan 6a en 6b
Aan elke kant van de guimpebaan 128 lussen (totaal 256 lussen).
Markeer aan elke kant de 24e en 56e lus.

Baan 7a en 7b
Aan elke kant van de guimpebaan 120 lussen (totaal 240 lussen).
Markeer aan elke kant de 20e en 52e lus.
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Voorpand

De groene lijn geeft middenvoor aan.
De banen 7a en b zijn zowel bij het achter- als bij het voorpand getekend. De omschrijving vind je bij het
achterpand.
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Baan 8a en 8b
Aan elke kant van de guimpebaan 108 lussen (totaal 216 lussen).
Markeer aan elke kant de 36e en 68e lus.

Baan 9a en 9b
Aan elke kant van de guimpebaan 116 lussen (totaal 232 lussen).
Markeer aan elke kant de 40e en 72e lus.

Baan 10a en 10b
Aan elke kant van de guimpebaan 124 lussen (totaal 248 lussen).
Markeer aan elke kant de 44e en 76e lus.

Baan 11a en 11b
Aan elke kant van de guimpebaan 132 lussen (totaal 264 lussen).
Markeer aan elke kant de 48e en 80e lus.

Baan 12a en 12b
Aan elke kant van de guimpebaan 140 lussen (totaal 280 lussen).
Markeer aan elke kant de 52e en 84e lus.

Baan 13a en 13b
Aan elke kant van de guimpebaan 152 lussen (totaal 304 lussen).
Markeer aan elke kant de 60e en 92e lus.

Baan 14a en 14b
Aan elke kant van de guimpebaan 120 lussen (totaal 240 lussen).
Markeer aan elke kant de 24e en 56e lus.
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Mouw

De paarse lijn geeft het midden boven op de mouw aan.
De groen-blauwe lijn is het midden aan de onderkant van de mouw.

Baan 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g en 15h
Aan elke kant van de guimpebaan 120 lussen (totaal 240 lussen).
Markeer aan elke kant de 60e lus.

Baan 16a en 16b
Aan elke kant van de guimpebaan 116 lussen (totaal 232 lussen).
Markeer aan elke kant de 56e lus.

Baan 17a en 17b
Aan elke kant van de guimpebaan 112 lussen (totaal 224 lussen).
Markeer aan elke kant de 52e lus.
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Baan 18
Aan elke kant van de guimpebaan 108 lussen (totaal 216 lussen).
Markeer aan elke kant de 48e lus.

Kraag

Baan 19
In de tekening hierboven is deze baan voor de helft getekend. De oranje lijn geeft het midden aan.
Aan elke kant van de guimpebaan 144 lussen (totaal 288 lussen).
Deze baan wordt in het rond verwerkt, sluit daarom deze baan na de laatste vaste in het midden met een
halve vaste in de eerste vaste.

Samenvoegen
Leg de banen naast elkaar zoals in de tekeningen hier boven. De banen worden van boven naar beneden
aan elkaar gezet.

Voor- en achterpand
Haak de banen tot en met de eerste gemarkeerde lus aan elkaar
met halve vasten, zoals omschreven bij Guimpebanen

verbinden 1.
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Baan 4 (a en b) is aan de bovenkant 2 lussen langer dan baan 3 (a en b). Begin daarom eerst met 2 lussen
op te nemen van baan 4.
Hetzelfde geldt voor baan 5 (a en b), deze is aan de bovenkant 2 lussen langer dan baan 4 (a en b).
Bij het voorpand zijn de banen 9 (a en b), 10 (a en b), 11 (a en b) en 12 (a en b) aan de bovenkant telkens 4
lussen langer dan de voorgaande baan.
Begin hier eerst met een halve vaste op de eerste 2 lussen tezamen, 1 losse en een halve vaste op de
volgende 2 lussen van dezelfde baan. Ga daarna verder met het aan elkaar haken zoals hierboven
beschreven.
Baan 7 (a en b) worden tussen de banen 6 (a en b) en 14 (a en b) gehaakt. Ook de banen 6 en 14 zijn 4
lussen langer dan baan 7. Haak deze op dezelfde wijze aan elkaar.

Baan 13 (a en b) is aan de bovenkant 8 lussen langer dan baan
12 (a en b). Haak daarom eerst op de eerste 8 lussen van baan
13 (a en b), 1 halve vaste op 2 lussen tezamen en 1 losse. Haak
daarna baan 12 (a en b) aan baan 13 (a en b) zoals hierboven
beschreven.

Baan 5 (a en b) is 36 lussen langer dan baan 6 (a en b).
Haak daarom op de eerste 36 lussen van baan 5 telkens een
halve vaste op 2 lussen tezamen en 1 losse.
Zie de tekening rechts.
Haak daarna baan 5 aan baan 6 zoals hierboven beschreven.
Hetzelfde geldt voor de banen 13 (a en b) en 14 (a en b).
Baan 13 (a en b) is 36 lussen langer dan baan 14 (a en b).
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Knip de draad af en ga verder met het in elkaar vlechten van de lussen volgens Guimpebanen
verbinden 2, tot en met de 2e gemarkeerde lus.

Neem na de 2e gemarkeerde lus, een nieuwe draad en haak 1 halve vaste op de lussen die je nog op de
haaknaald hebt staan.

Haak de 2 guimpebanen weer aan elkaar met halve vasten, zoals omschreven bij
verbinden 1.

Guimpebanen

Na 11 halve vasten eerst de onderste baan afwerken door telkens 1 losse en 1 vaste op de 2 lussen te
haken.
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De 2e guimpebaan afwerken van beneden naar boven. Kijk bij het Guimpepatroon hoe je de lussen
oppakt.

Na de laatste losse, 1 halve vaste in de laatste halve vaste die je eerder had gehaakt. Draai het werk om en
verbind de banen zoals beschreven bij Guimpebanen verbinden 3.

Haak 12 x 1 halve vaste en 1 losse, 14 x 1 vaste en 1 losse, 16 x 1 vaste en 2 lossen en haak dan telkens 1
vaste en 3 lossen tot het eind. Eindig met 4 lossen en een halve vaste op de laatste vaste van de
guimpebaan, 4 lossen, 1 halve vaste in het midden van de guimpebaan, 4 lossen en een halve vaste op de
laatste vaste aan de andere kant van de guimpebaan.
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De onderkant van de panden zijn vanaf baan 1 telkens 4 lussen korter dan de vorige baan. Dat ziet er dan
als volgt uit:

Mouwen
Leg de banen naast elkaar zoals in de tekening van de mouw. Tot en met de
eerste gemarkeerde lus de lussen in elkaar vlechten, zoals omschreven bij

Guimpebanen verbinden 2.
De banen 16 (a en b) zijn aan de bovenkant 4 lussen korter dan de banen
15 (g en h). Vlecht daarom de eerste 4 lussen van baan 15 in elkaar voor je
verder gaat met het verbinden met baan 16. (Zie de tekening hiernaast)
Dus neem de 1e en de 4e lus op de haaknaald. Neem daarna de 2e en de
5e lus op de haaknaald en haal deze 2 lussen tezamen door de eerste 2
lussen. Neem vervolgens de 3e en de 8e lus op de haaknaald en haal deze
door de 2 lussen die je nog op de haaknaald hebt staan.

Neem na de gemarkeerde lus, een nieuwe draad en haak 1 halve vaste op de lussen die je nog op de
haaknaald hebt staan.
Haak de 2 guimpebanen aan elkaar met halve vasten, zoals omschreven bij Guimpebanen
verbinden 1.
Na 13 halve vasten eerst de onderste baan afwerken door telkens 1 losse en 1 vaste op de 2 lussen te
haken.
De 2e guimpebaan afwerken van beneden naar boven. Kijk bij het Guimpepatroon hoe je de lussen
oppakt.
Na de laatste losse, 1 halve vaste in de laatste halve vaste die je eerder had gehaakt. Draai het werk om en
verbind de banen zoals beschreven bij Guimpebanen verbinden 3.
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Haak 14 x 1 halve vaste en 1 losse, 16 x 1 vaste en 1 losse en 18 x 1 vaste en 2 lossen. Eindig met 3 lossen
en een halve vaste op de laatste vaste van de guimpebaan, 4 lossen, 1 halve vaste in het midden van de
guimpebaan, 4 lossen en een halve vaste op de laatste vaste aan de andere kant van de guimpebaan.

Kraag

De onderkant van deze baan afwerken met 1 vaste op 2 lussen en 2 lossen.
De bovenkant in elkaar vlechten. Neem de lussen op, zoals omschreven bij het Guimpepatroon. Haal
telkens 2 lussen tezamen door 2 lussen die je al op de haaknaald hebt staan.
In de tekening hierboven zijn de eerste lussen in het blauw aangegeven en de laatste lussen in het groen.
De draad van het midden van de guimpebaan is in het rood aangeven. Haal deze door de laatste lussen,
om de eerste 2 lussen en nogmaals door de laatste 2 lussen.

Afwerking
Sluit de schouders: Baan 5a aan baan 13b en baan 5b aan baan 13a.
Haak langs de dwarse kanten van de guimpebaan langs de hals (voor en achter) en langs de onderkant van
de armsgaten 1 rij (In de tekening hieronder in het blauw getekend):
* 1 halve vaste in het midden van de guimpebaan.
4 lossen.
1 halve vaste waar de guimpebaan is verbonden met de volgende guimpebaan.
4 lossen *.
Tussen * en * herhalen. Eindigen met een halve vaste in de 1e halve vaste.
In de hoeken die ontstaan door de verschillende lengtes van de guimpebanen haak je 2 lossen, 1 stokje in
de hoek, 2 lossen.
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Haak langs de dwarse kanten van de guimpebaan langs de mouwkop 1 rij:
* 1 halve vaste in het midden van de guimpebaan.
3 lossen.
1 halve vaste waar de guimpebaan is verbonden met de volgende guimpebaan.
3 lossen *.
Tussen * en * herhalen. Eindigen met een halve vaste in de 1e halve vaste.
In de hoeken die ontstaan door de verschillende lengtes van de guimpebanen haak je 2 lossen, 1 stokje in
de hoek, 2 lossen.

Verbind dan de kraag en de mouwen met de panden door telkens 1 halve vaste langs de rand van de
panden te haken, 1 losse, 1 halve vaste langs de rand van de kraag resp. de mouwkop, 1 losse (rode rij in
de tekening hierboven).
Eindigen met een halve vaste in de eerste halve vaste.
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De panden
Voorpand
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Achterpand
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Mouw
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Betekenis symbolen
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