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getallen in cm

De gegevens voor de maten staan van klein naar groot in 
verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door schu-
ine streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle 
maten. 

MATERIAAL
Schachenmayr Soft & Easy, bolletje van 100 g
kleur 00092 (middelgrijs gemêleerd)  bolletjes    3 4 5

1 haaknaald 4,5 mm
5 knopen van Dill, grijs, 15 mm Ø, art. 261203
1 borduurnaald

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van per-
soon tot persoon verschillen.
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BASISTECHNIEKEN
Gehaakt patroon: volgens haakschema in heeng en terugg 
rijen haken. Elke rij met 2 vervangende ls voor de 1e vs en 
met 3 vervangende ls voor het 1e st beginnen. Voor de bies 
met de ketting ls beginnen, dan aan beide kanten van de 
ketting ls vs haken, zie grijze pijl in het haakschema. Dan de 
1e – 9e rij herhalen. De 10e rij in het grijs is voor een beter 
overzicht getekend. Met de s vóór het pg beginnen, de 3 s 
van het pg herhalen, eindigen met de s na het pg. 

PROEFLAPJE
Gehaakt patroon: 18 s en 7 rijen = 10 x 10 cm

Als het proeflapje afwijkt, met een dikkere of dunnere naald 
haken.

INSTRUCTIES
Het vest wordt tot de armsgaten aan één stuk gehaakt.
Achter- en voorpanden: 
151/163/175 ls + 2 vervangende ls voor de 1e vs opzetten 
en volgens haakschema de bies haken, hiervoor aan 
beide kanten van de ketting ls 151/163/175 vs haken. Dan 
volgens haakschema de 1e – 9e rij herhalen, daarbij het 
patroongedeelte 48x/52x/56x per rij haken.
Na 27 cm [= 19 rijen] vanaf de bies het werk delen en het 
achterpand en beide voorpanden afzonderlijk verder haken. 
Voor het rechter voorpand 35/38/41 st haken, keren en in 
elke volgende rij voor het armsgat bij de linkerrand 4x 2 st 
samen doorhalen = 31/34/37 s.
Na 9 rijen vanaf het delen van het werk voor de halsrand bij 
de rechterrand de eerste 14/15/16 s met hvs overslaan en 
bij de resterende 17/19/21 s alleen st haken.
Na 4/5/6 rijen met st [= 6/7/8,5 cm] vanaf het begin van de 
halsrand is het rechter voorpand klaar.
Vóór het achterpand voor het armsgat 6 st overslaan, dan 
bij de volgende 69/75/81 st verder haken. In elke volgende 
nld voor de armsgaten aan weerszijden 4x 2 st samen 
doorhalen = 61/67/73 s. Na  11/12/13 nld vanaf het begin 
van het armsgat voor de halsrand de middelste 27/29/31 st 
overslaan en aan weerszijden bij de resterende 17/19/21 st 
nog 2 rijen st verder haken. Nu is het achterpand klaar.
Voor het linker voorpand voor het armsgat 6 st overslaan, 
dan bij de laatste 35/38/41 st verder haken. Het linker 
voorpand in spiegelbeeld t.o.v. het rechter voorpand haken.
Mouwen: 
37/40/43 ls + 2 vervangende ls voor de 1e vs haken, 
volgens haakschema de bies haken, hiervoor bij de 
ketting van ls aan weerszijden 37/40/43 vs haken. Dan 
volgens haakschema de 1e – 9e rij herhalen, daarbij het 
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MATEN
XS S M

32/34 36/38 40/42

Achter- en voorpanden

breedte, achter- en voorpanden 84 90 96

lengte tot armsgat 29 29 29

hoogte armsgat 19 20 21,5

breedte armsgat 4 4 4

breedte halsrand, achterpand 15 16 17

hoogte halsrand, achterpand 3 3 3

breedte halsrand, voorpanden 7,5 8 8,5

hoogte halsrand, voorpanden 6 7 8,5

schouderbreedte 9,5 10,5 11,5

totale lengte 48 49 50,5

Mouwen

onderbreedte 20 22 24

bovenbreedte 27 29 31

lengte tot mouwkop 42 42 42

lengte mouwkop 16 17 18,5

totale lengte 58 59 60,5
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patroongedeelte 10x/11x/12x per rij haken.
In de 5e rij vanaf de bies aan weerszijden voor de schuine 
randen 1 s meerderen, dan in elke 4e rij nog 5x 1 s 
meerderen = 49/52/55 s. De gemeerderde s in het gehaakt 
patroon invoegen.
Na 40 cm [= 28 rijen] vanaf de bies voor de mouwkop aan 
weerszijden 3 s niet haken, dan in elke volgende rij aan 
weerszijden 3x 2 st samen doorhalen = 37/40/43 s.
Dan in de 4e rij en elke volgende rij aan weerszijden 
3x/4x/5x 2 st samen doorhalen = 31/34/37 s.
Na 16/17/18,5 cm [= 11/12/13 nld] vanaf het begin van de 
mouwkop is de mouw klaar.
De 2e mouw hetzelfde haken.

AFWERKING
Alle draden instoppen. De panden spannen, vochtig maken 
en laten drogen. 
De schoudernaden sluiten. 
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AFKORTINGEN
ls  = losse(n)
hvs = halve vaste(n)
s  = steek (steken)
st = stokje(s)
vs = vaste(n)
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haakschema

pg  
= 3 s

Uitleg tekentjes
 = 1 ls
 = 1 vs

 = 1 st

      =  1 st om het 2e boogje van ls, 1 ls en 1 st terug  
om het 1e boogje van ls van de vorige rij

 = 3 st om de  ls van de vorige rij samen doorhalen

De dunne grijze pijlen geven de haakrichting aan.
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achterpand
linker  

voorpand

mouwrechter 
voorpand

Bij het linker voorpand bij de rechte rand 3 rijen vs en 1 rij 
hvs voor de bies haken.
Bij het rechter voorpand op dezelfde manier een bies 
haken, echter in de 3e rij als volgt 5 knoopsgaten haken: 
na 10 cm vanaf de onderrand de volgende vs door 1 ls 
vervangen, dan na steeds 6 cm nog 4 knoopsgaten op 
dezelfde manier haken.
Bij de halsrand 2 rijen vs en 1 rij hvs haken.
Mouwen inzetten. Mouwnaden sluiten. De knopen bij het 
linker voorpand vastnaaien.


