Guimpe: Kort truitje
Maat 38/40

In verschillende kleuren glanskatoen haak je dit korte
truitje met behulp van de guimpevork.
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 kunt verwerken.
Voor het truitje op deze pagina heeft elke baan een
eigen kleur en zijn ze aan elkaar gehaakt met lossen en
halve vasten.

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

Close-up van het patroon.
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Materiaal
6 bollen Julia 15 (GB-Wolle) van elk 50 gram
(100% katoen. Looplengte 330 meter) :
1 bol Lichtzalm.
1 bol Rose.
1 bol Abrikoos.
1 bol Okergeel.
1 bol Ivoor.
1 bol Crème.
1 guimpevork
1 haaknaald nr. 2

Guimpepatroon

Aan elke kant van de guimpebaan 40 lussen (totaal 80 lussen) = 10 cm.
Pennen van de guimpevork 4 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".
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Afwerking van de guimpebaan
Bij het opnemen van de lussen wordt de haaknaald aan de achterkant van de lus ingestoken.
Aan de ene kant van de guimpebaan:
Knip na de laatste lus de draad niet af maar haal het werk van de guimpevork en ga door met 6 lossen
te haken.
* Neem 15 lussen op met de haaknaald en haak hierop 1 vaste, 3 lossen en 1 vaste.
6 lossen.
Haak een halve vaste tussen de 15e en 16e lus.
6 lossen *.
Tussen * en * steeds herhalen.
Eindigen met de laatste 15 lussen opnemen en hierop 1 vaste 3 lossen en 1 vaste haken.
6 lossen.
1 halve vaste in de 1e vaste van het midden van de guimpebaan.
Andere kant van de guimpebaan:
6 lossen.
Neem 7 lussen op de haaknaald en haak hierop 1 vaste, 3 lossen en 1 vaste.
6 lossen.
Haak een halve vaste tussen de 7e en 8e lus.
6 lossen.
* Neem 15 lussen op met de haaknaald en haak hier op 1 vaste, 3 lossen en 1 vaste.
6 lossen.
Haak een halve vaste tussen de 15e en 16e lus.
6 lossen *.
Tussen * en * steeds herhalen.
Eindigen met de laatste 8 lussen opnemen en hierop 1 vaste 3 lossen en 1 vaste haken.
6 lossen.
1 halve vaste in de laatste vaste van het midden van de guimpebaan.
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NB Sommige banen worden direct in het rond verwerkt.
Sla bij deze banen de eerste 7 lussen (van de andere kant van deze guimpebaan) over.
Eindig met de laatste 8 lussen en de eerste 7 lussen met de haaknaald op te nemen en op deze 15
lussen tezamen 1 vaste 3 lossen en 1 vaste te haken.
6 lossen.
1 halve vaste tussen de 7e en 8e lus.
6 lossen.
Eindigen met een halve vaste in de eerste vaste.

Guimpebanen verbinden
Leg 2 guimpebanen boven elkaar.
Begin met een halve vaste in de laatste vaste van (het midden van) de 1e guimpebaan.
5 lossen.
* 1 halve vaste in het boogje van 3 lossen van de 2e guimpebaan.
5 lossen.
1 halve vaste in het boogje van 3 lossen van de 1e guimpebaan.
4 lossen.
1 halve vaste in de 4e losse van de 2e guimpebaan.
3 lossen.
2 lossen, 1 halve vaste en 2 lossen overslaan. 1 halve vaste in de volgende losse.
4 lossen.
1 halve vaste in het boogje van 3 lossen van de 1e guimpebaan.
5 lossen.
1 halve vaste in het boogje van 3 lossen van de 2e guimpebaan.
4 lossen.
1 halve vaste in de 4e losse van de 1e guimpebaan.
3 lossen.
2 lossen, 1 halve vaste en 2 lossen overslaan. 1 halve vaste in de volgende losse.
4 lossen.
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1 halve vaste in het boogje van 3 lossen van de 2e guimpebaan.
5 lossen *.
Tussen * en * steeds herhalen.
Eindigen met:
5 lossen
1 halve vaste in het boogje van 3 lossen van de 1e guimpebaan.
5 lossen.
1 halve vaste in de laatste vaste van (het midden van) de 1e guimpebaan.
NB Sommige banen worden direct in het rond verwerkt. Haak bij deze banen alleen het gedeelte
tussen * en *. Eindig met een halve vaste in de 1e halve vaste.

Patroondelen
Achter

Voor
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De verschillende guimpebanen zijn met cijfers aangegeven.
De rode lijn in de afbeelding is het midden.
De groene lijnen geven de zijkanten aan. De banen1a, 1b, 1c, 1d en 1e lopen rond, de blauwe pijlen geven
aan waar deze banen verder gaan. De ene helft is bij het voorpand getekend, de andere helft bij het
achterpand.

Baan 1

Aan elke kant van de guimpebaan 420 lussen (totaal 840 lussen).
De rode lijnen geven middenvoor en middenachter aan.
De groene lijnen zijn de zijkanten van de panden.
Deze banen lopen rond. Haal na de laatste lus het werk van de guimpevork en haak 1 halve vaste in de 1e
vaste (blauwe pijl).
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan". (Let op de NB)
5 x deze baan guimpen.
1a met Okergeel.
1b met Ivoor.
1c met Lichtzalm.
1d met Rose.
1e met Crème.

Baan 2

Aan elke kant van de guimpebaan 600 lussen (totaal 1200 lussen).
De rode lijn geeft middenvoor (2a en 2b) of middenachter (2c, 2d en 2e) aan.
Het deel tussen de groene lijnen hoort bij het voor- of achterpand. Het gedeelte voor de 1e en na de 2e
groene lijn hoort bij de mouwen.
5 x deze baan guimpen. 2a en 2b voor het voorpand. 2c, 2d en 2e voor het achterpand.
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".
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2a met Abrikoos.
2b met Ivoor.
2c met Lichtzalm.
2d met Rose.
2e met Okergeel.

Baan 3

Aan elke kant van de guimpebaan 255 lussen (totaal 510 lussen).
Het deel tot aan de groene lijn hoort bij het voorpand. Na de groene lijn bij de mouw.
2 x deze baan guimpen (links en rechts).
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".
Met Okergeel.

Baan 4

Aan elke kant van de guimpebaan 248 lussen (totaal 496 lussen).
Het deel tot aan de groene lijn hoort bij het voorpand. Na de groene lijn bij de mouw.
4 x deze baan guimpen. 2 x 4a en 2 x 4b (links en rechts).
Afwerken zoals beschreven bij "Afwerking van de guimpebaan".
Echter voor de linkerkant eindigen met 8 lussen met de haaknaald opnemen en hierop 1 vaste, 3
lossen en 1 vaste haken.
6 lossen.
1 halve vaste in de laatste vaste van het midden van de guimpebaan.
Werk de andere kant van deze baan op dezelfde manier af als hierboven beschreven.
De rechterkant in spiegelbeeld afwerken. Dus beginnen met 8 lussen met de haaknaald opnemen en
hierop 1 vaste, 3 lossen en 1 vaste haken.
Eindigen met 15 lussen met de haaknaald opnemen en hierop 1 vaste, 1 losse en 1 vaste opnemen.

4a met Rose.
4b met Crème.
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Samenvoegen
Zie de tekening van de panden hierboven.
Haak met Okergeel baan 1a aan 1b zoals beschreven bij "Guimpebanen verbinden".
Haak op dezelfde manier met Ivoor baan 1b aan 1c.
Met Lichtzalm baan 1c aan 1d haken.
En met Rose 1d aan 1e haken.
Haak met Abrikoos baan 2a aan 2b zoals beschreven bij "Guimpebanen verbinden".
Haak op dezelfde manier met Okergeel baan 2e aan 2d.
Met Rose baan 2d aan 2c haken.

Halsrand.

Haak met Ivoor de 1e 255 lussen (17 x het patroon) van baan 2b aan de onderkant van baan 3 (links). Haak
met Ivoor verder op de volgende 90 lussen (6 x het patroon) van baan 2b op de volgende manier:
5 lossen.
* 1 halve vaste op het volgende boogje van 3 lossen van baan 2b.
10 lossen.
1 vaste en 3 lossen op baan 2b overslaan. 1 halve vaste op de volgende losse.
3 lossen.
2 lossen, 1 halve vaste en 2 lossen overslaan. 1 halve vaste in de volgende losse.
4 lossen.
1 halve vaste op de 6e losse van de ketting van 10 lossen.
5 lossen. *
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Tussen * en * steeds herhalen.
Over de laatste 255 lussen van baan 2b (17 x het patroon) de onderkant van de 2e baan 3 (rechts)
vasthaken zoals beschreven bij "Guimpebanen verbinden".

Haak met Okergeel de bovenkant van de banen 3 aan de banen 4a zoals beschreven bij "Guimpebanen
verbinden".

Haak met Lichtzalm de 1e 248 lussen (16,5 x het patroon) van baan 2c aan baan 4b (links). Haak met
Lichtzalm verder op de volgende 105 lussen (7 x het patroon) van baan 2c op de volgende manier:
5 lossen.
* 1 halve vaste op het volgende boogje van 3 lossen van baan 2b.
10 lossen.
1 vaste en 3 lossen op baan 2b overslaan. 1 halve vaste op de volgende losse.
3 lossen.
2 lossen, 1 halve vaste en 2 lossen overslaan. 1 halve vaste in de volgende losse.
4 lossen.
1 halve vaste op de 6e losse van de ketting van 10 lossen.
5 lossen. *
Tussen * en * steeds herhalen.
Over de laatste 248 lussen van baan 2c (16,5 x het patroon) de 2e baan 4b (rechts) vasthaken zoals
beschreven bij "Guimpebanen verbinden".

Haak met Rose baan 4a aan baan 4b zoals beschreven bij "Guimpebanen verbinden".

Verbind dan met Lichtzalm de eerste en de laatste 195 lussen (13 x het patroon) van de banen 2a en 2e
zoals beschreven bij "Guimpebanen verbinden". Het midden blijft open voor het onderste gedeelte van de
panden.
Haak tenslotte met Crème baan 1e aan het middelste gedeelte van de banen 2a en 2e zoals beschreven bij
"Guimpebanen verbinden".
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Betekenis symbolen
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