Haakpatroon Mijn Knoopjes vest

Dit patroon is het eigendom van Mijn Knoopjes en alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Alle rechten van dit patroon zijn voorbehouden aan Mijn Knoopjes.
Dit patroon of een gedeelte ervan mag NIET door derden worden verkocht, verspreid, gedeeld of gekopieerd worden. Noch fysiek, noch online.
Uiteraard is het wel toegestaan om het met behulp van dit patroon gemaakte item te verkopen. Een bronvermelding wordt zeer gewaardeerd.
Dit patroon is met veel zorg geschreven en getest. Mocht je desalniettemin de indruk hebben dat er iets niet klopt of onduidelijk is, aarzel dan
niet om via email contact op te nemen.
Heel veel succes met je patroon.

Materiaal:
14 bollen garen met een looplengte van 125mtr. (voor de grootste maat denk ik 2 bollen meer).
Ik gebruikte voor het grijze vest Schachenmayr Originals Wool 125, voor de groene Lana Grossa
Cool Wool ( deze heeft 160 mtr. en valt dan als een maat 36).
1 bol van een afstekende kleur voor de afwerking.
Haaknaald 4 ½
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1 knoop

Het patroon is voor mt 38/40 en 42/44. Alles wat (tussen haakjes) staat is bedoeld voor de
grootste maat.

Uitleg granietsteek:

Het patroon:
De panden worden tot aan het armsgat in 1 keer gehaakt, zodat je geen zijnaad hebt!
De breedte van de lap is zonder de beleggen: 90 (100) cm.
174 (184) lossen opzetten.
Toer 1: Begin direct met het patroon in granietsteek: 1v in de 2e losse vanaf de naald, 1 losse,
*1 losse overslaan en een v in de volgende steek*. Herhaal van * tot * tot het einde van de
toer.
Toer 2: Keren met een losse, dan nog een *losse en een vaste om de losse van de vorige toer*.
Herhaal weer van * tot * tot het einde van de toer.
Toer3: Keren met 4 lossen, 1v overslaan, 1 stokje om de losse van de vorige toer. *1 losse, 1v
overslaan en 1 stokje om de losse van de vorige toer*, Blijf van * tot * herhalen tot het eind van
de toer.
Vanaf nu ga je toer 2 steeds herhalen tot je op een hoogte bent van 50 cm.
Vanaf hier gaan we het werk in drieën delen en elk deel afzonderlijk verder haken.

Blijf toer 2 doorhaken over 35 (37) steken. Na 10 ½ (12 ½ ) cm. vanaf het armsgat beginnen met
de hals: haak over de eerste 9 steken halve vasten, Daarna de toer in granietsteek doorhaken.
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Rechter voorpand:

2

LET OP: de voorpanden lijken straks smal, maar er komt nog een brede bies langs gehaakt!

De teruggaande toer haak je 24 (26) steken. Keren en 2 halve vasten haken, dan de toer weer in
granietsteek uithaken. De volgende teruggaande toer haak je 22 (24) steken. Keren en weer 2
halve vasten haken, dan de toer weer uithaken in granietsteek. Je hebt nu 20 (22) steken over.
Blijf nu in granietsteek doorhaken tot de hoogte van je pand vanaf het begin van het armsgat 19
(21) cm. meet. Draad afknippen en de draad door het lusje halen.

Rug:
Sla 6 steken over en hecht de draad aan (deze 6 steken zijn het begin van het armsgat).
Haak over 80 (86) steken verder in granietsteek tot je een totale hoogte van 19 (21) cm. hebt.
Draad afknippen en de draad door het lusje halen.

Linker voorpand:
Sla weer 6 steken over en haak over de resterende 35 (37) steken granietsteek. Na 10 ½ (12 ½ )
cm. vanaf het armsgat beginnen met de hals. Haak hier tot 9 steken voor het einde, keren en de
volgende toer uithaken. De volgende toer haak je tot 2 steken voor het einde, keren en de toer
weer uithaken. Nu haak je nog 1 toer tot 2 steken voor het einde, Je hebt nu nog 20 (22) steken
over. Blijf nu in granietsteek doorhaken tot de hoogte van je pand vanaf het begin van het
armsgat 19 (21) cm. meet. Draad afknippen en de draad door het lusje halen.

Mouwen:
52 (60) lossen opzetten.
Toer1 t/m 3: Begin direct met het patroon in granietsteek zoals beschreven bij het patroon voor
de panden.

Haak op deze manier ook de 2e mouw.
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Herhaal dit meerderen bij: 24cm, 34cm, 44cm en 50 cm. Je hebt nu in totaal 10 steken
gemeerderd. Haak nu recht door tot je een totale lengte van 54cm. hebt. Draad afknippen en
de draad door het lusje halen.
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Bij 10 cm. totale lengte ga je aan weerszijden 1 steek meerderen op de volgende manier: aan
het begin van de toer haak je in de eerste steek 1 vaste, 1 losse en een vaste. Aan het eind van
de toer haak je in de laatste steek 1vaste, 1 losse en een vaste. In de volgende toer haak je om
de extra gemaakte losse een vaste, zo heb je aan het eind van deze toer 2 steken meer.

Beleggen aan het voorpand:
Langs de rechte kanten van het voorpand ga je steken opnemen, Je doet dit het eenvoudigst
door om de keerlosse van de panden een vaste te maken, dan 1 losse en weer een vaste om de
keerlosse. Zo heb je een egale rand. Haak in totaal 5 toeren in granietsteek en daarna herhaal je
toer 3 (de gaatjesrand) van het patroon. Vervolgens haak je nog 2 toeren in granietsteek. Je
beleg is nu klaar. Draad afknippen en door het lusje halen. Herhaal dit bij het andere voorpand.

Afwerking:
Schoudernaden sluiten: Leg de goede kanten van de panden op elkaar. Het dichtmaken doe je
het eenvoudigst door de haaknaald om de losse van beide schouders te steken en hier een
vaste te maken, dan 1 losse en weer een vaste om de losse van de toer. Haak zo door tot de
schouder dicht is. Draad afknippen en door het lusje halen.
Sluit op deze manier ook de andere schoudernaad.

Mouwen sluiten: Leg de goede kanten op elkaar dubbel. Langs de lange kanten ga je weer in
granietsteek sluiten. Steek de naald in de hoeken van de eerste toer en haak aan met een losse.
1 Losse. Steek vervolgens de haak door beide lagen om de keerlosse van de mouwen, haak een
vaste, een losse en weer dubbel om de 2 lagen een vaste. Ga zo verder tot de mouw dicht zit.
Knip nu de draad niet af. Geef met een markertje of een draadje in afstekende kleur het
midden van de mouw aan. Zet dat midden vast op de schouders van de panden en haak zoals
de andere naden beschreven zijn de mouwen in de panden (dus steeds een vaste en een losse
afgewisseld).
Stop nu alle draden in.
Het vest is nu bijna klaar………. Alleen nog roosjes maken en omhaken.

Bij de hals eindig je met een vaste. Draad afknippen en door het lusje halen. Draden instoppen.
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Ik heb de onderkant van de mouwen en de halsrand omgehaakt in een afstekende kleur op de
volgende manier: Steek de haaknaald in het beginpunt en haak aan met een losse, Vervolgens
haak je om de losse van de vorige toer een vaste, *2 lossen en weer een vaste om de losse van
de vorige toer*. Herhaal van * tot * .Bij de mouwen eindig je door in de beginlosse een halve
vaste te maken. Draad afknippen en door het lusje halen.
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Omhaken:

De voorranden en onderkant heb ik op dezelfde manier gedaan, maar dan in de hoofdkleur.

Roosjes:
Haak 15 lossen. 1 Stokje in de 4e losse vanaf de haaknaald en in elke volgende losse. Knip de
draad wat langer af en haal de draad door het lusje. Rol het roosje op en zet hem vast met de
langere draad. Haak zo nog een roosje en naai beide roosjes onderaan op een voorpand.

Je vest is nu klaar. Ik hoop dat je hem met net zoveel plezier zult dragen als dat ik dat doe!
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Groet Marian
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