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Met dit vrolijke kindervestje zijn de kinderen helemaal klaar voor de zomer! Het vestje is gemaakt met Durable Cosy fine
faded, wat zorgt voor een leuk tie-dye effect. Het patroon is uitgewerkt voor maat 116-128, maar is makkelijk aan te
passen naar de maat naar keuze. Heel veel haakplezier!
Benodigdheden
Durable Cosy fine faded, art. 010.79
- Hoofdkleur: 2197 Mandarin (3 bollen)
- Overige kleuren (alles 1 bol): 371 Turquoise, 2195 Apricot,
269 Light purple, 309 Light yellow, 2135 Emerald, 352 Lime
Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 3,5
Smyrnanaald
Maasnaald
Gebruikte steken
mr
magische ring
I
losse(n)
h.v.
halve vasten
v
vaste(n)
hst
half stokje
st
stokje
Maat aanpassen
Verleng en verbreedt het patroon en volg de aanwijzingen van het patroon. Neem steeds extra
halve stokjesbogen aan de zijkanten erbij om te meerderen en maak een toer extra met bogen.
Om te verkleinen kan een toer geminderd worden in het midden van het patroon. En zijn er
minder boogjes aan de zijkant nodig.
Iedereen heeft een andere hand van haken. Een proeflapje haken met halve en hele boogjes is
dan een optie om te weten hoeveel er verkleind of vergroot kan worden. Voor een half boogje
meer of minder scheelt dit in ieder geval één maat.
Werkbeschrijving (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)
Uitleg bullionsteek
Stap 1 (foto 1): Zet op met een mr. Haak 3 lossen met de smyrnanaald.
Stap 2 (foto 2): Maak 6x een omslag en haal dan de smyrnanaald door de mr. Neem nog een omslag op de naald in het
haakje en trek deze er doorheen.
Stap 3 (foto 3,4,5): Sla nogmaals een omhaal in de haak van de naald en haal deze door alle lussen heen. Maak een lange
omslag en haak deze als een losse. Nu is de steek klaar.
Stap 4 (foto 6): Maak zo 12x deze bullionsteek in de mr en sluit het rondje met hv.
Stap 5 (foto 7): Haak 27 bullionrondjes en 2x een half rondje (van 6 rolletjes). Waarvan 6 lime, 4 light purple, 5
light yellow, 3 turquoise, 4 emerald, 5 apricot, ½ turquoise en ½ light purple. Uiteraard ook mogelijk in andere
kleurencombinaties. Zet vervolgens de rolletjes met naald en draad aan elkaar vast.
Onderkant vestje
T1: Maak een opzet van 103 lossen en ga volgens het patroon verder. Gebruik hiervoor eventueel de teltekening die te
vinden is op de laatste pagina.
T2 (foto 8): Haak een halve boog van 2l en 3st, hv, haak deze in de 3e steek vanaf de stokjes. Haak in de volgende 3e
steek een boog van 6 st. Haak in de 3e steek vanaf de boog een hv en herhaal dit tot aan het einde van de toer.
T3 (foto 9,10): Haak nu 4l en een hv in de bovenste steek van het boogje. Haak 5l en hv in de bovenste steek van het
volgende boogje. Haak zo verder tot het laatste boogje en sluit af met 2l en hst.
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T4-5 (foto 11,12): Keer en herhaal de eerste en tweede toer. Hierbij vallen de boogjes tussen de andere boogjes van de
vorige toer. Dit wisselt steeds af. Herhaal dit nog 1x en hecht de draad langer af.
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Leg de boogjes kant naar beneden. De opzetkant van deze strook komt aan het onderste deel van de bulliongroepjes. Dit
wordt het onderste deel van het vestje. In het patroon wijzen de boogjes dus naar beneden (foto 13).
Start nu met het patroon voor de voorpanden bovenaan bij de schoudernaden en maak losse voorpanddelen en
achterpanddelen.
Linker voorpand
Haak van boven naar beneden en ga meerderen.
T1: Begin met 10l en haak 2 keerlossen.
T2 (foto 14,15): Haak daarna 3 st en hv in 3de steek. Haak na 2 steken overslaan weer een boogje van 6st en sla 2 steken
over, hv.
T3: Draai het werk en haak 4l, hv op de boog, 5l, hv op de boog, 1l en hst.
T4: Keer het werk en haak een boogje in het midden van de lossenboog zoals in het onderpand patroon staat beschreven.
Haak hv en 3st in de laatste lossenboog.
T5: Keer het werk, haak 5l, hv, 1l en hst.
T6: Keer haak half boogje met 2l en 3st in de eerste steek, hv, heel boogje en half boogje met 3st in de laatste steek.
T7 (foto 16): Keer haak 2x (5l en hv).
T8: Keer maak 2 boogjes van (6st en hv).
T9: Keer haak 4l, hv, 5l, hv, 2l, hst.
T10: Keer en haak een half boogje, een heel boogje en half boogje als laatste van 4st.
T11: Keer haak 2x (5l met hv).
T12: Keer en maak 2 boogjes en in de laatste steek nog 3st voor een half boogje.
T13: Keer en haak 2x (5l en hv) 1l en hst.
T14: Keer en haak 2x een heel boogje en half boogje.
T15: Keer en haak 4l, hv en 2x (5l met hv).
T16 (foto 17,18): Keer en haak nu een half boogje aan het begin voor de meerdering bij het armsgat en haak 2x een heel
en 1x half boogje erbij.
T17: Keer en haak 3x (5l met hv).
T18: Keer en haak nu 3 boogjes met halve boogje extra. Blijf daarna meerderen aan beide zijden. Haak door tot er 13
lossen- en boogjestoeren zijn gemaakt.
Rechter voorpand
Haak dit pand zoals het linker voorpand tot aan de 6de boogjes rij. Werk verder volgens het patroon. Aan de
middenvoorkant gaan we meerderen.
T13 (foto 19): Meerder aan het eind van lossentoer met 2l, 3st.
T14: Keer en start gelijk met 6st als boog in midden bij de vorige lossentoer. Haak in de laatste steek 3st.
T15: Keer haak (5l en hv) zie tel-patroon, bij laatste steek 2l, hst.
T16 (foto 20): Keer en haak 2l, 3st in eerste steek, 2 bogen van 6 st, 1 half boog.
T17: Keer haak lossentoer met 3x (5l en hv).
T18: Keer en haak 3 hele boogjes en keer weer.
T19: Haak lossentoer terug met aan het eind 3l en hst.
T20: Keer haak 2l en 4st in de eerste steek en haak 2 hele bogen en 1 halve boog.
T21: Keer, haak 3x (5l en hv).
T22: Keer, 2l en 5st in eerste steek, haak dan 3 bogen en een halve boog met 3st.
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T23: Keer 4x (5l en hv) , 1l en hst.
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T24: Keer 2l, 5st, haak nog 4 bogen en halve boog met 4 st.
T25: Keer 5 x (5l en hv), 1l, hst.
T26: Keer haak 6x een hele boog en 1 halve boog.
T27: Keer, 6 x (5l en hv) en 2l, hst.
Achterpand
Maak het achterpand in 2 delen. Haak de meerderingen naar de middenlijn toe. Zet op als bij het voorpand en maak 1e
toer bogen en 2e lossentoer hetzelfde. Gebruik weer het patroon zoals hiervoor beschreven is.
T4: Maak bij de 2e bogen toer aan het eind 6 st.
T5: Keer en haak 2l hv, 5l, hv, 3l, hst.
T6: Keer, 2l, 3st, hv, hele boog en in laatste steek 6st.
T7: Keer 2l, hv, 2x ( 5l,hv,) 3l, hst.
T8: Keer en haak halve boog, 2 hele bogen en in laatste steek 4st.
T9: Keer 2l, hv, 2x ( 5l, hv,) 1l, hst.
T10 (foto 21): Keer en start met hele boog, haak nog 2x een boog en in laatste steek 3st.
T11: Keer, 3x (5l, hv), 1l, hst.
T12: Keer 2l, 3st, hv, 3x hele boog en halve boog, hecht af en maak de andere zijde tegengesteld met meerderringen naar
de middenlijn.
Haak dit deel hetzelfde tot aan het resultaat op foto 22.
T4: Start dan met hele boog in de eerste steek en nog een hele boog.
T5: Keer 2l, 1 hv, 5l, hv en 2l, hst.
T6: Keer, 2l, 5st, haak een hele boog en halve boog.
T7: Keer, 2x (5l, hv).
T8: Keer, 2l, 5st, 2x hele boog, 1 halve boog.
T9: Keer 3x (5l, hv), 2l, 5st.
T10: Keer, halve boog 2l en 3st, 3x hele boog.
T11: Keer, 4l, hv, 3x (5l, hv) en 2l, hst.
T12 (foto 23): Keer, 2l, 3st en 3 bogen, halve boog. Daarna voegen we de delen samen en haken verder in patroon.
Voor de armsgaten komen er weer meerderringen. Kijk voor de werkwijze: patroon voorpanden. Haak ook hier totdat er
13 bogen- en losse toeren zijn gemaakt. Haak volgens het patroon en maak de meerderringen met een halve boog aan
beide zijkanten.
Pand samenvoegen
Start aan de middenvoornaad en ga verder in het patroon. Haak nu alle panddelen mee. Haak het rug gedeelte mee in de
toer, haak een hv om aan elkaar te zetten en haak door naar het voorpand (foto, 24,25).
Haak volgens patroon verder en maak nog 4 bogen- en lossen toeren.
Onder- en bovendeel aan elkaar maken
Stap 1 (foto 26,27,28): Naai de bullionrand aan het panddeel. Naai de schoudernaden aan elkaar. Haak om de armsgaten
en langs de voorrand, hals- en nekrand een toer vasten.
Stap 2 (foto 29,30): Naai ook het onderpanddeel ondersteboven van het haakwerk aan de bullionrand, zodat de lossenrij
onder komt. In de openingen van de lossenrij maken we met een opzetsteek franjes. Per groepje gebruik je alle kleuren
uit de bullionrand van 35 cm als franjes. Knip 22 groepjes hiervoor en zet de franjes eraan.
Veel haakplezier!
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Teltekening basissteek waaiertje die terugkomt in het hele vestje				
													 Legenda
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