
www.veerlegoossens.be/haken 

Broche met retro kleedje 

 

Je kunt Instagram of Pinterest niet openen zonder broches te zien. Ze komen in alle vormen en 

kleuren. Ik vind deze retro kleedjes heel leuk. En het is niet moeilijk om ze te maken. Veel plezier!  

 

Het rokje 

Haak een cirkel van 3 toeren met stokjes:  

1e toer: haak 3 lossen en dan 11 stokjes in de eerste losse. Sluit de cirkel met een halve vaste. (12) 

2e toer: haak 2 lossen. Dat is je eerste stokje. Haak 2 stokjes in elke steek van de vorige toer. Sluit de 

cirkel met een halve vaste. (24) 

3e toer: Haak 2 lossen. Dat is je eerste stokje. Haak 2 stokjes in de eerstvolgende steek en 1 in die 

daarna. Herhaal dit patroon rondom de cirkel. Sluit de cirkel met een halve vaste, maar wissel daarbij 

van kleur. Gebruik de kleur die je voor de boord wilt gebruiken.  

4e toer: haak 4 lossen en een vaste in de 2e steek. Haak zo helemaal rond. Sla dus iedere keer een 

steek over. Sluit met een halve vaste in de eerste losse.  

  
  

Het lijfje 

1e toer: Haak 22 lossen en sluit de cirkel met een halve vaste.  

2e toer: Haak een stokje in elke steek en sluit met een halve vaste. (22)  

3e toer: Haak een halve vaste in de eerste 3 steken. Haak 2 lossen en een stokje in dezelfde steek. 

Haak een stokje in de 5 volgende steken. Sla 6 steken over en haak een stokje in de 7e steek. Haak 

nog 4 stokjes. Sluit met een halve vaste in het eerste stokje. Door aan beide kanten 6 steken over te 

laten, heb je de mouwtjes gemaakt. (10) 
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4e toer: Haak 2 lossen en een stokje in elke steek van de vorige ronde. (10) 

Laat een lang stuk draad over om het rokje en het lijfje mee aan elkaar te naaien en nadien ook de 

sluiting van de broche aan te naaien.  

  
 

Het kleedje maken 

Plooi de cirkel in twee met de goede kant naar buiten. Draai de goede kant van het lijfje naar buiten 

als dat nog niet het geval is. Naai de stukken aan elkaar.  

Neem daarna een stukje van de andere kleur en trek dat door de steken. Maak een strikje en knip af.  

Naai het slotje aan de achterkant van het lijfje met de rest van de draad. Je kunt hiervoor een 

veiligheidsspeld gebruiken als je geen speciaal slotje hebt.  

  
 


