Guimpe: Witte top
Maat 38/40

Damestop van babygaren. Heerlijk zacht en licht in gewicht.
Voor deze top zijn enkele guimpebanen gehaakt en op een
bijzondere manier aan elkaar gezet.
Een koord door de beide voorpanden geregen en je hebt dit
prachtige topje.

Guimpe is een haaktechniek die gebruik maakt van 2
evenwijdige hulpnaalden.
Je haakt op deze manier meerdere banen van lussen, die je
op allerlei manieren aan elkaar kunt zetten.

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

Materiaal
3 bollen Pingouin Pingorex baby van elk 50 gram.
(100% acryl. Looplengte 210 meter)
1 guimpevork
1 haaknaald nr. 3
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Guimpepatroon

Aan elke kant van de guimpebaan 20 lussen (totaal 40 lussen) = 10 cm.
Pennen van de guimpevork 5 cm breed zetten.
Tussen de groene lijnen is 1 x het patroon.
De blauwe rij staat uitgelegd onder "Afwerking van de guimpebaan".
De rode rij wordt uitgelegd onder "Guimpebanen verbinden".
De paarse rij wordt gehaakt als afwerking van het geheel.
De gele rij wordt alleen langs de halsrand gehaakt.

Afwerking van de guimpebaan
Bij het opnemen van de lussen wordt telkens de haaknaald aan de achterkant van de lus ingestoken.
Let op: alleen de eerste baan wordt op deze manier aan beide kanten afgewerkt. De 2e en volgende banen
worden aan 1 kant afgewerkt en aan de andere kant direct aan de voorgaande baan vastgehaakt.
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De eerste 3 lussen (zwart 1, 2 en 3) met de haaknaald opnemen, 1 lus (blauw 4) overslaan en de volgende 3
lussen (zwart 5, 6 en 7) opnemen. Op deze 6 lussen tezamen 1 vaste haken.
3 lossen.
Neem de 4e lus (blauw 4) met de haaknaald op, voor de 5e, 6e en 7e lus langs, en draai deze 1 keer rond. 6
lussen overslaan, de volgende lus (blauw 11) met de haaknaald opnemen en 1 keer draaien. Op deze 2
gedraaide lussen tezamen 1 stokje, 3 lossen en 1 stokje haken.
3 lossen.
* De 3 overgeslagen lussen (zwart 8, 9 en 10) voor de gedraaide lussen (blauw 4 en 11) langs met de
haaknaald opnemen, de gedraaide (blauw 11) en de volgende lus (blauw 12) overslaan, 3 lussen (zwart 13,
14 en 15) met de haaknaald opnemen. Op deze 6 lussen tezamen 1 vaste haken.
3 lossen.
De overgeslagen lus (blauw 12) voor de 3 lussen (zwart 13, 14 en 15) langs opnemen en 1 keer draaien, 6
lussen (zwart 13, 14, 15, 16, 17 en 18) overslaan, de volgende lus (blauw 19) opnemen en 1 keer draaien.
Op deze 2 gedraaide lussen (blauw 12 en 19) tezamen 1 stokje, 3 lossen en 1 stokje haken.
3 lossen *.
Tussen * en * steeds herhalen.
Eindigen met de laatste 3 overgeslagen lussen (zwart 24, 25 en 26) voor de gedraaide lussen (blauw 20 en
27) langs met de haaknaald opnemen, de gedraaide (blauw 27) overslaan, 3 lussen (zwart 28, 29 en 30)
met de haaknaald opnemen. Op deze 6 lussen tezamen 1 vaste haken.

Guimpebanen verbinden
Leg 2 guimpebanen naast elkaar. De 1e baan is afgewerkt zoals hierboven beschreven. 1 kant van de 2e
guimpebaan wordt op dezelfde manier afgewerkt. De andere kant wordt direct aan de 1e guimpebaan
vastgehaakt. Waar het verschilt in de afwerking lees je hieronder vetgedrukt.
De eerste 3 lussen met de haaknaald opnemen, 1 lus overslaan en de volgende 3 lussen opnemen. Op
deze 6 lussen tezamen 1 vaste haken. 3 lossen.
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Neem de 4e lus met de haaknaald op, voor de 5e, 6e en 7e lus langs, en draai deze 1 keer rond. 6 lussen
overslaan, de volgende lus met de haaknaald opnemen en 1 keer draaien. Op deze 2 gedraaide lussen
tezamen 1 stokje, 1 losse, 1 halve vaste in de 3 lossen tussen de stokjes van de 1e guimpebaan, 1
losse en 1 stokje haken.
3 lossen.
* De 3 overgeslagen lussen voor de gedraaide lussen langs met de haaknaald opnemen, de gedraaide en
de volgende lus overslaan, 3 lussen met de haaknaald opnemen. Op deze 6 lussen tezamen 1 vaste haken.
3 lossen.
De overgeslagen lus voor de 3 lussen langs opnemen en 1 keer draaien, 6 lussen overslaan, de volgende
lus opnemen en 1 keer draaien. Op deze 2 gedraaide lussen tezamen 1 stokje, 1 losse, 1 halve vaste in
de 3 lossen tussen de stokjes van de 1e guimpebaan, 1 losse en 1 stokje haken.
3 lossen *.
Tussen * en * steeds herhalen.
Eindigen met de laatste 3 overgeslagen lussen voor de gedraaide lussen langs met de haaknaald opnemen,
de gedraaide overslaan, 3 lussen met de haaknaald opnemen. Op deze 6 lussen tezamen 1 vaste haken.
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Patroondelen

De groene lijn in de afbeelding is het midden van de schouders.
De panden zijn hier plat getekend. De zijkanten worden met elkaar verbonden volgens het guimpepatroon.
Rood met rood, en blauw met blauw.
De bies wordt langs de voorpanden en de hals gehaakt (paars).
De verschillende guimpebanen zijn met cijfers aangegeven.

Bies
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Baan 1
Achter + schouder + voor.
4 x deze baan guimpen. 1a, 1b, 1c en 1d.
Aan elke kant van de guimpebaan 198 lussen (totaal 396 lussen).

Baan 2
De middenbanen van het achterpand.
3 x deze baan guimpen. 2a, 2b en 2c.
Aan elke kant van de guimpebaan 94 lussen (totaal 188 lussen).

Baan 3
Zijkanten.
4 x deze baan guimpen. 3a, 3b, 3c en 3d.
Aan elke kant van de guimpebaan 62 lussen (totaal 124 lussen).

Baan 4
Bies.
Aan elke kant van de guimpebaan 238 lussen (totaal 476 lussen).

Samenvoegen
Zie de tekening van de panden hierboven.
Baan 1a aan beide kanten afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan."
Baan 1b aan 1 kant op dezelfde manier afwerken. De andere kant met baan 1a verbinden zoals
beschreven bij "Guimpebanen verbinden."
Baan 2a aan 1 kant afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan." De andere kant van
deze baan verbinden met het onderste deel van baan 1b.
Baan 2b aan 1 kant afwerken en de andere kant verbinden met baan 2a. En baan 2c op dezelfde manier
aan 1 kant afwerken en de andere kant verbinden met baan 2b.
Baan 1c aan 1 kant afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan." De onderste 94 lussen
van de andere kant van deze baan verbinden met baan 2c. De rest van de lussen afwerken zoals
beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan."
Baan 1d aan 1 kant op dezelfde manier afwerken. De andere kant met baan 1c verbinden zoals beschreven
bij "Guimpebanen verbinden."
Baan 3c aan 1 kant afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan." Deze baan aan de
andere kant verbinden met de onderste 62 lussen van baan 1a.
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Baan 3b aan 1 kant verbinden met de onderste 62 lussen van baan 1d. De andere kant van deze baan
verbinden met de bovenste 62 lussen van baan 1d. In de tekening van de panden is dit in het blauw
getekend.
Baan 3a aan 1 kant verbinden met de onderste 62 lussen van baan 1a. De andere kant van deze baan
verbinden met 3c. In de tekening van de panden is dit laatste in het rood aangegeven.
Baan 3b aan 1 kant verbinden met de onderste 62 lussen van baan 1d. De andere kant van deze baan
verbinden met 3d. In de tekening van de panden is dit laatste in het blauw aangegeven.
Langs de halsrand, dus de bovenkant van de banen 2, 2 rijen haken zoals aangegeven bij het
"Guimpepatroon."
1e rij (paars):
beginnen met 1 halve vaste in het boogje tussen de 2 stokjes van baan 1c.
3 lossen.
1 vaste in de laatste vaste van de afwerkrij van baan 2c.
6 lossen.
1 vaste in de laatste vaste van de middenbaan van baan 2c.
6 lossen.
1 vaste in de laatste vaste van de andere afwerkrij van baan 2c. 3 lossen.
Doe hetzelfde langs de bovenkanten van de banen 2b en 2a. Eindigen met 1 halve vaste in het boogje
tussen de 2 stokjes van baan 1b.
2e rij (geel):
beginnen met 1 halve vaste in het boogje tussen de 2 stokjes van baan 1c.
3 lossen.
5 steken van de vorige rij overslaan overslaan. In de volgende losse 1 stokje 3 lossen en 1 stokje haken.
* 3 lossen.
5 steken van de vorige rij overslaan. 1 vaste in de volgende steek van de vorige rij.
3 lossen.
5 steken van de vorige rij overslaan overslaan. In de volgende losse 1 stokje 3 lossen en 1 stokje haken.
*.
Tussen * en * nog 3 x herhalen.
Eindigen met 3 lossen, 1 halve vaste in het boogje tussen de 2 stokjes van baan 1b.
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Baan 4 aan 1 kant afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan."
De andere kant van deze baan verbinden met baan 1c, de bovenkant van de banen 2 en baan 1b.
In de tekening van de panden en de bies is dit in het paars getekend.

Afwerken
Aan de bovenkant van de banen 3 de paarse rij van het "Guimpepatroon" haken:
beginnen met 1 halve vaste in het boogje tussen de 2 stokjes van baan 1.
3 lossen.
* 1 vaste in de laatste vaste van de afwerkrij van baan 3.
6 lossen.
1 vaste in de laatste vaste van de middenbaan van baan 3. 6 lossen, 1 vaste in de laatste vaste van de
andere afwerkrij van baan 3.
3 lossen *.
Tussen * en * herhalen.
Eindigen met 1 halve vaste in het boogje tussen de 2 stokjes van baan 1.
Langs de gehele onderkant nog 1 paarse rij van het "Guimpepatroon" haken.
Knip een draad van ongeveer 8 meter en leg deze dubbel. Laat iemand 1 kant van deze draad vasthouden
of zet het ergens aan vast (deurklink of iets dergelijks). Draai deze dubbele draad nu zolang 1 kant op zodat
als je het nogmaals dubbel legt, deze vanzelf draait tot een koord van ongeveer 1,5 meter. Leg aan beide
uiteinden een knoop.
Rijg dit koord door de (onderste 7 paren) boogjes tussen de stokjes van de bies (baan 4), zoals aangegeven
op de tekening hieronder.
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Betekenis symbolen
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