Guimpe: Oranje top
Maat 42/44

Makkelijk en snel te maken, dit zomers topje van katoen.
Meerdere guimpebanen van verschillende lengtes worden naast
elkaar gelegd en op een speciale manier in elkaar gevlochten.
Zo maak je in 1 keer het voor- en achterpand.

Op Maralyn.nl/guimpetechniek vind je uitleg over deze bijzondere
manier van haken.

Materiaal
8 bollen Pingouin Esterel van elk 50 gram.
(100% katoen. Looplengte 105 meter)
1 guimpevork
1 haaknaald nr. 3
1 haaknaald nr. 5
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Guimpepatroon

= 1 vaste

Aan elke kant van de guimpebaan 16 lussen (totaal 32 lussen) = 10 cm.
Pennen van de guimpevork 4 cm breed zetten. Aantal lussen deelbaar door 2.
De banen guimpen met haaknaald nr. 3.
De banen aan elkaar zetten met haaknaald nr. 5.
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Guimpebanen verbinden

Op de illustratie hierboven zijn de lussen van de 1e guimpebaan aangegeven in oranje en blauw. De groene
en paarse lussen horen bij de 2e guimpebaan.
Lussen 1 tot en met 10 laten zien hoe de banen verbonden worden. Waar de banen niet verbonden
hoeven worden volg je de aanwijzingen voor de lussen 8 tot en met 15.
Leg 2 guimpebanen naast elkaar.
Neem met haaknaald nr. 5 de 1e en de 3e lus van de 1e baan op (oranje nr. 1 en 3). Neem dan de 1e en 3e
lus van de 2e guimpebaan (paars nr. 1 en 3) op de haaknaald en haal die door de 2 lussen (oranje nr. 1 en
3) van de 1e baan.
Neem dan de 2e lus van de 1e guimpebaan (blauw nr. 2) op de haaknaald, sla 2 lussen over en neem de
volgende lus op (blauw nr. 5) .
Haal deze lussen (blauw nr. 2 en 5) door de lussen (paars nr. 1 en 3) van de 2e baan.
Neem van de 2e guimpebaan de 2e (groen nr. 2) lus op de haaknaald, sla 2 lussen over en neem de
volgende lus op (groen nr. 5).
Haal de 2 lussen van de 2e baan (groen nr. 2 en 5) door de 2 lussen van de 1e baan (blauw nr. 2 en 5).
* Neem de 2e overgeslagen lus (oranje nr.4) van de 1e guimpebaan op de haaknaald, sla 2 lussen over en
neem de volgende lus op (oranje nr. 7). Haal deze 2 lussen door de 2 lussen van de 2e baan (groen nr. 2 en
5).
Neem van de 2e guimpebaan de 2e overgeslagen lus op (paars nr. 4), sla 2 lussen over en neem de
volgende lus (paars nr. 7) op de haaknaald. Haal deze 2 lussen door de 2 lussen (oranje nr. 4 en 7) van de
1e baan *.
Tussen * en * steeds herhalen.
Eindigen met de 2e overgeslagen lus van de 1e guimpebaan op de haaknaald nemen, sla 1 lus over, neem
de volgende lus op de haaknaald. Neem van de 2e guimpebaan de 2e overgeslagen lus op, sla 1 lus over en
neem de laatste lus op. Haal de lussen van de 2e guimpebaan door de lussen van de 1e guimpebaan.
Om te voorkomen dat de lussen weer loslaten kun je het draadje van de vasten op de guimpebaan door de
laatste lus halen.
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Voor de lussen die niet verbonden hoeven worden, neem je de 2e overgeslagen lus (paars nr.8) op de
haaknaald, sla 2 lussen over, neem de volgende lus (paars nr. 11) op de haaknaald. Neem dan de volgende
2e overgeslagen lus (groen nr.10) op, sla 2 lussen over en neem de volgende lus (groen nr. 13) op. Haal
deze laatste 2 lussen (groen nr. 10 en 13) door de eerste 2 lussen (paars nr. 8 en 11).

Patroondelen

De groene lijn in de afbeelding is het midden van de schouders.
De verschillende guimpebanen zijn met cijfers aangegeven.
De panden zijn hier plat getekend. De zijkanten worden ook met elkaar verbonden volgens het
guimpepatroon. Rood met rood, en blauw met blauw.

Baan 1
Achter + schouder(band) + voor.
2 x deze baan guimpen.
Aan elke kant van de guimpebaan 184 lussen (totaal 368 lussen).
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Baan 2
De middenbanen van het achterpand.
6 x deze baan guimpen.
Aan elke kant van de guimpebaan 78 lussen (totaal 156 lussen).

Baan 3
De middenbanen van het voorpand.
6 x deze baan guimpen.
Aan elke kant 58 van de guimpebaan lussen (totaal 116 lussen).

Baan 4
Zijkanten.
12 x deze baan guimpen. 6 x voor links en 6 x voor rechts.
Aan elke kant 56 van de guimpebaan lussen (totaal 112 lussen).

Samenvoegen
Verbind de guimpebanen zoals beschreven bij het guimpebanen verbinden.
De eerste 56 lussen van baan 1 worden verbonden met 1 baan 4. Ga vervolgens verder zoals beschreven
bij lussen die niet verbonden hoeven worden. Verbind de laatste 56 lussen van baan 1 aan een volgende
baan 4.
Op dezelfde manier verbind je de eerste 58 lussen van de andere kant van baan 1 met baan 3. De volgende
48 lussen afwerken, en de laatste 78 lussen verbinden met een baan 2.

Afwerken
Met een dubbele draad en haaknaald nr. 5, halve vasten haken langs de dwarse kanten van de
guimpebanen. Dus de onderkant van de armsgaten, voor- en achterkant van de hals en de onderkant van
de panden.
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