PATROON
“De Wrap Dress”
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HET PATROON INCL. ONDERSTEUNENDE FOTO EN FILMPJES

- DEEL 1 DE H A LSLIJN & HET BOVENLIJF
- DEEL 2 D E O N D E R K A N T & D E W I K K E L S
- DEEL 3 DE RAND EN DE MOUWEN
- DEEL 4 MODIFICATIE

Op al mijn patronen rust ontwerp recht. Dit patroon is alléén voor persoonlijk gebruik.
Het patroon en de afbeeldingen zijn eigendom van debdusdesign. Het patroon mag
niet worden worden gewijzigd of herschreven. Het patroon mag niet worden
gereproduceerd, gedeeld of worden doorverkocht. Het patroon mag niet vertaald
worden of gepubliceerd worden op welke manier ook.

INFORMATIE WIKKELJURK PATROON
Deze wikkeljurk wordt top down gehaakt in de mossteek (soms ook wel granietsteek genoemd)
Het patroon wordt ondersteund met foto's en filmpjes via het YouTubekanaal van debdusdesign.
Direct link:
YouTube mossteek: https://youtu.be/fXsxb9IO3JU

HET PROEFLAPJE
Voor de mossteek / graniet steek
10 x 10 cm
17 steken en 16 toeren

Veel plezier
met het
haken van
jouw
wikkeljurk!

Zet 77 lossen op + 1 keerlosse (geldt voor alle maten)
Toer 1

In de 2e losse vanaf de naald haak je een HOEKSTEEK (vaste - losse - vaste)
1 losse - 1 vaste overslaan,
10 MS, 1 hoeksteek, 1 losse - 1 vaste overslaan
15 MS, 1 hoeksteek, 1losse - 1 vaste overslaan
10 MS, 1 hoeksteek, 1 kl
Video uitleg toer 1: https://youtu.be/08ymdWCdC2Y

TIP!

Toer 2

1 v - 1 l - 1v in de eerste vaste , 1 l ,
Hoeksteek in de losse van de hoeksteek van de vorige toer, 1l, steek overslaan,
MS, tot volgende hoeksteek, 1 hoeksteek, 1losse - 1 vaste overslaan
MS, tot volgende hoeksteek, 1 hoeksteek, 1losse - 1 vaste overslaan
MS, tot volgende hoeksteek, 1 hoeksteek, 1losse - 1 vaste overslaan
1v - 1l -1v in de laatste vaste, 1kl
Video uitleg toer 2: https://youtu.be/KFXiBZSBLfk

Toer 3

1l, 1 vaste overslaan, MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer,
1 l, 1 steek overslaan
MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer, 1l steek overslaan
MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer 1l, steek overslaan
MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer 1l, steek overslaan
MS tot de laatste v, 1l, v in laatste vaste, 1kl (Video uitleg toer 3: https://youtu.be/iqdXsLo40 )

Toer 4 Meerderen aan het begin,
MS tot aan de hoek, hoeksteek,
MS tot aan de hoek, hoeksteek
MS tot aan de hoek, hoeksteek
MS tot aan de hoek, hoeksteek
MS tot het eind, meerderen bij de laatste steek.
Video uitleg toer 4: https://youtu.be/R3br2hfkiL4

Toer 3 en 4 ga je nu herhalen!
Zodat de jurk helemaal wordt gemaakt op jouw lijf, ga je de hals af en toe passen…. Als je deze past met de open
zijden aan de voorkant (zoals op de foto op de volgende pagina) dan kun je kijken of je de hoeken van de armgaten
elkaar onder de oksel al kunnen aanraken, alsof je al een mouw creëert. Als dit het geval is, is je hals klaar en kun
je verder met het bovenlijf! Voor het garen bij dit patroon is een schatting gemaakt tot hoeveel toeren er ongeveer
gehaakt moet worden voor de hals (maar blijf passen!!):
maat XS-S : t/m toer 17 maat M-L : t/m toer 21

maat L-XL : t/m toer 25maat XXL : t/m toer 29

De hals is nu klaar. Als het goed is heb je nu een hals die lijkt op de vorm van onderstaande foto.
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Toer 1
Je start nu weer met een meerdering aan het
begin en haakt de mossteek tot aan de eerste
hoek.
Sla nu je hals dubbel met de hoeken op elkaar
(zoals de foto hiernaast) en haak de twee
hoeken samen met een vaste en ga door met
de mossteek.
Haak nu weer verder met de mossteek tot aan
de volgende hoek en haak deze ook weer
samen met de volgende hoek middels een
vaste.
Haak ook nu de mossteek weer verder en
zorg dat je eindigt met een mossteek
meerdering. Haak een keerlosse en keer je
werk om.

hier haak je je armsgat dicht
onder de oksel

Toer 2 t/m 20 Haak de mossteek heen en weer (zonder de hoeken te maken), en zorg dat je nog steeds blijft
afwisselen met de ene rij meerderen aan de uiteinden en de volgende toer niet. Pas nu je jurk weer en bekijk
of je dit een goeie hoogte vind voor jouw lijf om aan de wikkels te beginnen. (onderzijde van de ribben is
ongeveer de gemiddelde hoogte) haak rijen erbij als het langer moet dan toer 20 voor jou en hecht hierna af.
Bij dit deel van het patroon meerder je in de ON-EVEN TOEREN!
Neem nu een steekmarkeerder en zet deze in de laatst gehaakte toer vast rechtlijnig op je rechter oksel. Het
hoeft niet exact worden uitgemeten, maar zorg dat het in een vaste is. Zie foto hieronder.

Wat we nu gaan maken is de opening voor de wikkel en natuurlijk de wikkels zelf.
Toer 1 Hecht een draad aan in de eerste steek rechts naast de steek markeerder
(plaatsing zoals op de laatste foto van de vorige pagina)) haak de mossteek t/m het uiteinde en maak
vervolgens 134 losse voormaat S/M en 146 losse voor maat L/XL.
Toer 2 Opzetlosse, MS tot aan de steekmarkeerder, 1kl
Toer 3 1l, MS tot het einde van de wikkel, 1kl
Toer 4 1l, MS tot aan de steekmarkeerder, 1kl
Toer 5 1l, MS tot het einde van de wikkel en hecht af.
Als je de wikkel nu nog iets te smal vindt, voel je dan vrij om er nog een aantal toeren op dezelfde wijze bovenop te haken.
Video uitleg wikkels haken: https://youtu.be/3u3H0rhDzxc
Hecht nu een draad aan in de eerste steek links naast de steekmarkeerder en haak de vorig genoemde
toer 1 t/m 5 ook voor deze zijde. (of een aantal toeren meer als je voor een bredere wikkel hebt
gekozen)
Je hebt nu twee wikkels en een losse opening die we bij het volgende onderdeel gaan sluiten. Als je nu af en
toe het bovenstuk gaat passen en denkt: “

De hals is te wijd, het past niet goed” .......Dit hoort!
Er komt namelijk nog een rand omheen waardoor het mooi aansluit.

Afhaken is geen optie ;-)

Hecht nu aan aan de rechterzijde, op dezelfde
hoogte als waar je geëindigd bent met het
bovenlijf (zie foto hier naast).
De ruimte tussen deze vaste kun je straks weer
gebruiken als losse boog voor je mos steek.
Heb jij een weelderig lijf met heupen dan
meerder je vanaf dit punt zoals het
patroon aangeeft.
Heb jij een lichaam waarbij je heupen niet veel
breder uitvallen dan je schouders, dan hoeft je
niet te meerderen en kun je de mossteek haken
tot toer 85.

Vanaf nu meerder je NIET meer aan de uiteinden van de rijen. Wat we nu gaan doen, is zorgen dat de
heupen niet te strak komen te zitten. Dit doen we als volgt:
Toer 1 Opzet losse, haak nu de mos steek tot aan de wikkel opening en verbindt de uiteinden met een vaste.
(zie foto hieronder). De ruimte tussen deze vaste kun je straks weer gebruiken als losse boog voor je mos steek,
Haak nu de mos steek verder tot aan dezelfde hoogte van bovenstaande foto, alleen dan aan de linkerkant, 1 kl.

Toer 2
Toer 3
Toer 4
Toer 5
Toer 6
Toer 7

1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
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Zet nu in de laatst gehaakte toer rechtlijnig onder de oksel een steekmarkeerder (hoeft niet
precies recht te zijn)
Toer 8 1l, haak MS tot 12 steken voor de steekmarkeerder, meerderen, haak MS tot 12 steken na
de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de
volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hierop MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 9 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 10 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
Zet wederom de steekmarkeerders recht onder de oksels in je laatst gehaakte toer
Toer 11 1l, haak MS tot 16 steken voor de steekmarkeerder, meerderen, haak MS tot 16 steken na
de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de
volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hierop MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 12 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 13 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
Zet wederom de steekmarkeerders recht onder de oksels in je laatst gehaakte toer
Toer 14 1l, haak MS tot 20 steken voor de steekmarkeerder, haak MS tot 20 steken na
de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de
volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hier MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 15 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 16 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl
Zet wederom de steekmarkeerders recht onder de oksel in je laatst gehaakte toer
Toer 17 1l, haak MS tot 24 steken voor de steekmarkeerder, meerderen, haak MS tot 24 steken na
de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij
de volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hier MS tot het einde van de toer, 1kl
Toer 18 t/m 85 1l, ms tot het einde van de toer, 1kl
Wanneer je jouw jurk nu past, komt deze tot boven de knie. Voel je vrij om er nog een aantal toeren bij te
haken zodat de jurk de lengte krijgt die jij mooi vindt.
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De mouwen voor deze jurk wilde ik wel nauwsluitend hebben. Omdat dit waarschijnlijk niet het geval is als je
de jurk nu zou passen, kun je het volgende doen:
Trek de jurk aan en hou de oksels tegen elkaar aan en kijk hoe strak jij de opening wil hebben. Zet daar een
steekmarkeerder in. (de jurk nu voorzichtig uitdoen zodat de steekmarkeerder blijft zitten).
Naai nu middels de matras steek de naad tot aan de steekmarkeerder dicht. Doordat de dikte van het garen
en de structuur van de mos steek vrij grof is, ga je de extra naad alleen zien als je het weet.
Je kan natuurlijk ook voor een wat wijdere mouw kiezen. De mouw van het patroon, is een mouw die tot aan
de elleboog loopt, maar je kan deze zo lang of kort maken zoals je zelf wenst.
Video uitleg mouwen: https://youtu.be/NiXs3ADcSOM
Video uitleg mouwen mindering: https://youtu.be/lQlsXldWXSE
Toer 1 Hecht een draad aan in de naad van de oksel, opzetlosse, haak een vaste in dezelfde steek, haak de
mos steek tot het einde van de rij, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer
Toer 2 2l, vaste in de losseboog naast waar je in bent geëindigd met de halve vaste, haak de mossteek tot
het einde van de rij, haak een halve vaste in de tweede losse van de toer
Toer 3 Opzetlosse, haak een vaste in dezelfde steek, haak de mos steek tot het einde van de rij, haak een
halve vaste in je eerste vaste van de toer.
Toer 4 Herhaal toer 2
Toer 5 Herhaal toer 3
Toer 6 Herhaal toer 2
Toer 7 Herhaal toer 3
Toer 8 Herhaal toer 2
Toer 9 Herhaal toer 3
Toer 10 Herhaal toer 2
Toer 11 Opzetlosse, haak de eerst volgende vaste en de daarop volgende losse samen. Dit doe je middels de
voorste lus van de vaste en de achterste lus van de losse samen te haken als 1 vaste. Haak de mos steek tot
het einde van de toer, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer.
Toer 12 Herhaal toer 2
Toer 13 Herhaal toer 3
Toer 14 Twee losse, haak de eerst volgende vaste en de daarop volgende losse samen. Dit doe je middels de
voorste lus van de vaste en de achterste lus van de losse samen te haken als 1 vaste. Haak de mos steek tot
het einde van de toer, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer.
Toer 15
Toer 16
Toer 17
Toer 18
Toer 19
Toer 20

Herhaal toer 3
Herhaal toer 2
Herhaal toer 11
Herhaal toer 2
Herhaal toer 3
Herhaal toer 14

Toer 21 t/m 35
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Toer 1 Hecht een draad aan in de toer boven
de rechter wikkel.
(zie de rode pijl)
Haak een vaste in iedere losse ruimte langs de
hals omhoog en verder t/m de laatste losse
ruimte voor de volgende wikkel. haak nu een
halve vaste in de eerste steek van de wikkel
(zie de groene pijl) .
Toer 2 Haak nogmaals een halve vaste in de
volgende steek van de wikkel (zie de blauwe
pijl). Dit beschouwen we als een opzetlosse)
Haak een vaste in iedere steek langs de hals
en verder totdat je bij het einde van de toer
bent, haak een halve vaste in de eerst
volgende steek van de wikkel.
Toer 3 t/m 7 Herhaal toer 2.

HET

Toer 1 Hecht bij de rechterkant aan de onderzijde een draad aan (zie
rode pijl), haak een vaste in elke losse ruimte tot aan de wikkel en
haak een halve vaste in de wikkel.
Toer 2 Haak nogmaals een halve vaste in de volgende steek van de
wikkel (Dit beschouwen we als opzetlosse) Haak een vaste in iedere
steek tot het einde van de toer.
Toer 3 Opzetlosse, haak een vaste in elke steek tot aan de wikkel,
haak een halve vaste in de wikkel.
Toer 4 Herhaal toer 2
Toer 5 Herhaal toer 3
Toer 6 Herhaal toer 2
Toer 7 Herhaal toer 3
Haak zo’n zelfde rand aan de linkerkant, maar zorg dat je daar
aanhecht vanaf de wikkel.
Video uitleg rand: https://youtu.be/jMYCMTYFmkg

Gefeliciteerd!
Jouw eigen,
op maat gemaakte,
unieke DEBDUS
wikkeljurk!

MODIFICATIE
Soms maakt een tester een fout en daardoor ontstaat er een leuke andere variant op de
de jurk zoals ik hem ontworpen heb. Mijn tester vergat de gaten in de jurk te haken. Ze haakte een brede
band
De tailleband/riem is gehaakt in 16 toeren in de mos steek, breedte passend bij de maat op naald 5. Een
rand met halve vaste erom heen zodat de riem/tailleband stevig is.
Met naald vier haakte zij twee brede riemlussen op naald 4 - deze moeten sterk en stevig zijn. Zij zette
hiervoor 17 losse op en haakt 10 toeren met vasten.
De hoeken van de wikkeljurk zijn met druk knoopjes aan de binnenzijde vastgezet zodat de jurk goed op
haar plaats blijft. Je kunt ook touwtjes haken en strikken dan blijft de jurk ook goed op haar plaats.
Aangezien mijn tester sneller afviel werd haar jurk snel te breed/groot. Hierdoor kon zij de band niet aan
de jurk maken. Ze haakte twee toeren halve vasten aan de binnenzijde van de jurk in de laatste twee
toeren van de rand. Hierdoor krijgt de jurk in de randen extra stevigheid.
Als je afvalt past de hals natuurlijk ook niet meer zoals het volgens het patroon hoort. Hier hebben de
volgende oplossing voor bedacht.
Haak altijd in de ACHTERSTE lus van de HALVE VASTE! Haak niet te strak anders ontstaat er een
bobbel door het minderen.
* Toer 1 Start aan de goede kant van je jurk in de hoek van de hals en zet op met een halve vaste.
Haak twee halve vaste en minder twee halve vasten. Herhaal dit tot aan de andere hoek - draai je werk.
* Toer 2 (geen keerlosse) haak 4 halve vaste, minder 2 halve vasten en herhaal tot de andere hoek
draai je werk.
* Toer 3 (geen keerlosse) Haak 6 halve vaste en minder er twee herhaal dit tot aan andere hoek.
Pas je jurk en kijk of de nek nu goed valt. Zo niet.. de volgende stap is eenvoudig. Keer je werk:
* Toer 4 haak van hoek tot hoek halve vasten
In principe maak je door middel van de halve vasten van hoek tot hoek een afgeronde achterzijde van je
hals

Alle aanpassingen zijn in overleg met elkaar gemaakt. Hierdoor krijgen jullie een gratis tweede optie voor
het maken van deze jurk.
Detail foto's vindt je op de volgende pagina.
Liefs Debby

