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Dit vest is een mooie toevoeging aan je garderobe. De prachtige kleur Camel is makkelijk te combineren met andere
kledingstukken en accessoires. Door het garen voelt het vest heerlijk zacht aan wat voor nog meer draagcomfort zorgt.
Ook mooi in een andere Durable Cosy fine kleur.
Benodigdheden
Durable Cosy fine, art. 010.65 kleur 2209 Camel (16 bollen)
Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 7
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken
GK		
goede kant
hst		
half stokje
hv		
halve vaste
kl 		
keerlosse
l 		
losse
s		 steek/steken
v		 vaste
volg		
volgende
Stekenproef
Haak 15s en 9 rijen voor een stekenproef van 10x 10cm met haaknaald 7 mm, of de naald benodigd om de juiste
steekverhouding te verkrijgen
Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld
Afmeting
Maat S/M: Vest: 50cm breed x 100cm lang.
Mouwen: 10cm breed bij boord, 24cm breed bij schouder x 59cm lang / 47cm lang bij dubbelgevouwen boord.
Andere maat: aantal steken gedeeld door 3 + 2 steken.
Patrooninformatie en tips
• Het eerste halve stokje van de rij haak je dmv 2l.
• Opbouw patroon: Begin aan de onderkant van het rugpand en haak daarvandaan in rijen naar boven. Herhaal dit
vervolgens met beide delen van het voorpand en de armen. Haak vervolgens de schouders en zijnaden dicht met de
armdelen ertussen. De Goede Kant van het werk is op de foto duidelijk te zien bij deel 2.
Het patroon bestaat uit 3 delen.
Deel 1: (boord onderkant mouw en vest)
Haak 15l.
Rij 1: 1v in 2el vanaf de hknld, 1v in volg 13s, 1kl, keer het werk.
Rij 2: 1v in achterste lus van elke s, 1kl, keer het werk.
Rij 3: Ga aan de lange kant van het haakwerk verder, 1v in elke s, 1kl, keer het werk.
Deel 2: (streepjespatroon 10 toeren),
Rij 1: 1v in voorste lus van elke steek.
Rij 2: 1hst in achterste lus van elke s, 1kl, keer het werk.
Haak 5x rij 1 en 2 in het patroon.
Deel 3: (gaatjespatroon 6 toeren)
Rij 1: 1hst in volg 2s *1s overslaan, 1l, 1hst in volg 2s, herhaal * tot eind van de toer, keer het werk.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkbeschrijving
Achterpand
Haak 15l.
Rij 1: haak rij 1 van deel 1.
Rij 2-68: haak rij 2 van deel 1.
Rij 69: haak rij 3 van deel 1.
Rij 70-79: haak deel 2.
Rij 80-85: haak deel 3.
Rij 86-95: haak deel 2
Rij 96-101: haak deel 3.
Rij 102-111: haak deel 2.
Rij 112-117: haak deel 3.
Rij 118-127: haak deel 2
Rij 128-133: haak deel 3.
Rij 134-143: haak deel 2.
Hecht de draad af.
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Voorpand 2x
Haak 15l.
Rij 1: haak rij 1 van deel 1.
Rij 2-32: haak rij 2 van deel 1.
Rij 33: haak rij 3 van deel 1.
Rij 34-43: haak deel 2.
Rij 44-49: haak deel 3.
Rij 50-59: haak deel 2
Rij 60-65: haak deel 3.
Rij 66-75: haak deel 2.
Rij 76-81: haak deel 3.
Rij 82-91: haak deel 2
Rij 92-97: haak deel 3.
Rij 98-107: haak deel 2.
Hecht de draad af.
Haak 2 voorpanden.
Mouw 2x
Let op: Om te meerderen haak je bij Deel 2 haak je steeds 2s in elke 1es van de rij,
dat zijn steeds 10 steken extra, in totaal 30 steken extra per mouw.
Haak 15l.
Rij 1: haak rij 1 van deel 1.
Rij 2-25: haak rij 2 van deel 1.
Rij 26: haak rij 3 van deel 1.
Rij 27-36: haak deel 2 (denk aan de meerdering aan het begin van elke rij).
Rij 37-42: haak deel 3.
Rij 43-52: haak deel 2 (denk aan de meerdering aan het begin van elke rij).
Rij 53-58: haak deel 3.
Rij 59-68: haak deel 2 (denk aan de meerdering aan het begin van elke rij).
Hecht de draad af.
Haak 2 mouwen.
Mouw dichtmaken
Vouw de mouw dubbel over de lange kant met de GK tegen elkaar.
Haak de mouw dicht langs de lange kant met 1hv in elke s. Hecht de draad af.
Herhaal met de andere mouw.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Schoudernaden aan elkaar maken
Leg beide voorpanden elk langs een lange zijkant van het achterpand. Zorg ervoor dat de GK op elkaar liggen. Haak beide
voorpanden bij de schouder vast aan het achterpand met 1hv in elke s. Hecht de draad af.
Zijnaden aan elkaar maken
Haak de buitenste lange kant van beide voorpanden vast aan het achterpand met 1hv in elke s. Meet van tevoren op
hoeveel ruimte er open moet blijven tussen de schoudernaden en de zijnaad om de mouw ertussen te bevestigen. Dit
is handig op te meten door de mouw op de juiste plek (tussen schoudernaad en zijnaad) te leggen. Haak de mouw er
vervolgens tussen met 1hv in elke s.
Afwerkrand
Haak de afwerkrand vanaf de rechter onderkant zoom langs het voorpand omhoog, ga verder over de bovenkant van het
achterpand en vervolgens langs het linker voorpand omlaag tot het eind van de zoom.
Rij 1: Haak in 1v in elke v en 2v in elk hst, haak aan het eind van de rij 1kl, keer het werk.
Rij 2-5: Haak 1v in elke s, 1kl, keer het werk.
Hecht de draad af.
Afwerking
Werk alle loszittende draden weg. Vouw eventueel de boorden van beide mouwen naar buiten toe dubbel om ze korter te
maken en het vest is klaar om te dragen.
Veel draagplezier!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

