Haakpatroon vest stokjes
Benodigdheden:
• 4 bollen Royal van de Zeeman kleur legergroen
• Haaknaald 8.0mm
Maatvoering:
Ik heb dit vest voor mezelf gehaakt en zou het bestempelen als een verlengde maat M/ L. Bij mij
(1.81 meter) valt het vest 5cm boven de knie en valt open aan de voorkant. De maten zijn
makkelijk aan te passen. Houd voor de breedte van jouw ideale vest gewoon de breedte aan van
een goedvallend vest of shirt in je kast.
De maten van mijn vest zijn als volgt:
• breedte achterpand 50 cm
• breedte voorpand 21 cm
• lengte mouw (vanuit de oksel en niet omgeslagen) 40 cm
• lengte achterpand gemeten vanuit de oksel 69 cm
Het is verstandig een klein proeflapje te haken om precies te kunnen berekenen hoe breed jouw
vest wordt. Dat doe je in het geval van dit vest als volgt:
Haak 15 + 2 lossen. Sla de eerste 2 lossen over en haak een stokje in de volgende 15 lossen.
2 keerlossen en 15 stokjes in de stokjes van de vorige toer. Herhaal dit over tenminste 5 toeren en
meet dan de breedte van je lapje. Bepaal de breedte die je wil bereiken aan de hand van een goed
zittend vest of trui uit je eigen garderobe. Deel de breedte die je wil bereiken door de breedte van
het lapje.
gewenste breedte : breedte proeflapje = X
aantal opzetlossen voor jouw ideale vest is X keer 15 plus 2 extra opzetlossen.
Houd er rekening mee dat de uiteindelijke breedte iets smaller of breder kan uitvallen, omdat je
tijdens het haken soms wat losser of strakker gaat haken. Dit vest is bedoeld om wat losser te
vallen, ook omdat het niet getailleerd wordt.
*Kijk kritisch naar je proeflapje om te kijken of de structuur goed is. Als je dit te los vindt dan neem
je een kleinere haaknaald en bepaal je opnieuw de maat. Als je met een kleinere haaknaald haakt
zal je het aantal opzetlossen en het aantal toeren moeten aanpassen. Ook heb je waarschijnlijk
meer garen nodig.*
Om te bepalen hoelang je jouw vest wilt hebben meet je de lengte vanuit de oksel. Dit wordt de
lengte van het achterpand tot aan de mouw. Houd goed bij hoeveel toeren je haakt, de
hoeveelheid toeren van het achterpand en de voorpanden moeten gelijk zijn. Tel wel 1 extra toer
op bij het aantal toeren van het voorpand, zie uitleg verderop.
Houd de lengte liever iets korter dan iets langer aan (ongeveer 5 cm), het vest gaat straks nog iets
uithangen.
Werkwijze:
Haak een ketting van 56 lossen. (of het aantal lossen wat je zelf berekend hebt!)
Toer 1: Haak een stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald. Totaal 54 stokjes. 2 keerlossen.
Toer 2 t/m 39: Haak 54 stokjes. Eindig elke toer met 2 keerlossen, keer het werk en begin in de 1e
stokje van de vorige toer (dus keerlossen tellen niet mee als eerste stokje).
Hecht het werk na toer 39 af. Keer het werk wel!
*Meet tussendoor steeds de lengte van het haakwerk en houd het onder je oksel, als je de juiste
lengte hebt bereikt hecht je af. Dit kunnen dus meer of minder toeren zijn dan 39*
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Toer 40: Maak een lossenketting van 40 lossen (foto 1)

1

haak vervolgens een stokje in elk stokje van het achterpand (foto 2),

hierna 42 lossen (foto 3).

1
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Toer 41: Haak een stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald. Totaal 134 stokjes.

Toer 42 t/m 49: 134 stokjes, 2 keerlossen.

We zijn nu klaar met het achterpand en gaan door naar het voorpand en beginnen hier aan de
halsopening. Het voorpand haken we in 2 delen. Voor het eerste deel, mouw 1 :
Toer 50: Keer het werk, 61 stokjes, 2 Stokjes samenhaken. 2 keerlossen. Je bent nu tot net voor
de helft van het werk en keert hier om! Zie onderstaande foto.
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Toer 51: 2 stokjes samenhaken, 60 stokjes, 2 keerlossen
Toer 52: 59 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 2 keerlossen
Toer 53: 2 stokjes samenhaken, 58 stokjes, 2 keerlossen
toer 54: 57 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 2 keerlossen
toer 55: 2 stokjes samenhaken, 56 stokjes, 2 keerlossen
Toer 56 t/m 58: 57 stokjes, 2 keerlossen.
We zijn nu klaar met de mouw en gaan over naar het voorpand.
Na je 2 keerlossen keer je je werk en haak je:
Toer 59: 17 Stokjes, 2 keerlossen
Toer 60 t/m 98: 17 stokjes, 2 keerlossen
Hecht af.

*Als je de mouw breder wilt dan haak je meer toeren van 134 stokjes en net zoveel toeren meer
van 57 stokjes. Zorg dat het aantal toeren dat je meerdert een even aantal is. Dus bijvoorbeeld 2
toeren extra van 134 stokjes en 2 toeren meer van 57 stokjes*
*Als je meer of minder toeren voor het achterpand tot de mouw hebt gehaakt dan zorg je dat je
ditzelfde aantal +1 haakt voor het voorpand. De toer waarin je de lossen en de stokjes en de
lossen voor de mouw haakt telt namelijk ook mee voor de lengte van het achterpand. Dus
bijvoorbeeld 36 toeren van 54 stokjes voor het achterpand worden 37 toeren van 17 stokjes voor
het voorpand.*
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Voor de 2e mouw en het voorpand gaan we verder in de toer waar ook de eerst toer van het
andere voorpand is gehaakt. Houd het haakwerk in dezelfde haakrichting, Sla 8 stokjes over en
hecht aan. Haak 2 lossen om hoogte te krijgen.

Toer 50: 2 stokjes samenhaken, 61 stokjes, 2 keerlossen
Toer 51: 60 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 2 keerlossen
Toer 52: 2 stokjes samenhaken, 59 stokjes, 2 keerlossen
Toer 53: 58 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 2 keerlossen
Toer 54: 2 stokjes samenhaken, 57 stokjes, 2 keerlossen
Toer 55: 56 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 2 keerlossen
Toer 56 t/m 58: 57 stokjes, 2 keerlossen.
Je bent nu aan het uiteinde van de mouw en hecht af.
Toer 59: Keer het werk, Sla 40 stokjes over. Hecht aan en haak 2 lossen. Haak 17 stokjes 2
keerlossen
Toer 60 t/m 98: 17 stokjes, 2 keerlossen.
Hecht af.
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Je hebt nu dus een hele grote lap die er ongeveer zo uitziet:

Naai de voorpanden en de achterpanden via de zijnaden en mouwnaden aan elkaar.

Als laatste ga je nu een boord langs de voorpanden en de hals haken. Je hecht aan in de punt van
een voorpand en haakt vasten langs de zijkanten van de stokjes. Dit komt neer op ongeveer 2
vasten in de zijkant van een toer stokjes. Leg je werk steeds neer om te zien of de rand mooi vlak
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ligt. Als het gaat trekken moet je meer vasten in de rand haken. Als de rand gaat bobbelen dan
haak je te veel vasten. Dit is heel erg afhankelijk van jouw hand van haken en dus een kwestie van
uitproberen wat voor jou het beste werkt. Als je de hele rand gehaakt hebt en het trekt of bobbelt
nog een heel klein beetje kun je dit nog in de 2e toer vasten corrigeren door enkele vasten te
meerderen of minderen.
Ik haakte in totaal 6 toeren vasten als boord, maar als jij een bredere rand wilt dan haak je er meer.
*Dit vest is een openhangend vest waarbij de voorpanden smaller zijn dan de helft van het
achterpand. Wil jij graag een vest dat helemaal sluit dan haak je eerst de hals opening volgens
patroon. Daar waar ik recht naar beneden ga ( eerst in 3 toeren van 57 stokjes en daarna de
toeren van het voorpand) moet je dan in elke toer meerderen aan de halskant tot je de gewenste
breedte hebt bereikt. Vanaf dat punt ga je dan recht naar beneden. Houd er rekening mee dat er
dan ook nog een boord aangehaakt wordt.*

Alles aan dit patroon is door mij bedacht en met veel zorg uitgewerkt. Het patroon of delen
daarvan mogen dan ook niet worden gekopieerd of voor commerciële doeleinden worden
gebruikt. Ik vind het leuk als je dit vest maakt en de foto’s deelt op social media. Doe dit dan
wel altijd met een verwijzing naar de website of vermelding van #cuddlycool.
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