Patroon Heerlijk Wollig Vest “Aline”

Het patroon beschrijf ik in 3 maten namelijk 36/38, 40/42, 44/46.
Ik heb dit vest gemaakt van de Ambiance Colour van Scheepjes in kleurnummer 12. Hiervoor
gebruikte ik 9-11-13 bollen. Ik haakte met haaknaald nummer 7 en voor de lossenlijnen
gebruikte ik nummer 8. Ook gebruikte ik nog 2 kiltriempjes voor de sluiting.

Achterpand
Haak met haaknaald nummer 8 een lossenlijn van 54-58-62 lossen.
Toer 1
Neem haaknaald nummer 7.
Haak 2 stokjes samen in de 4de en 5de losse vanaf je haaknaald. Leg hiervoor de draad om je
naald, steek je naald in de 4de losse en haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en
haal hem door de eerste 2 lussen. Leg nu de draad weer om je naald en steek de naald door de
volgende losse. Haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem weer door de
eerste 2 lussen. Leg de draad weer om je naald en haal hem door alle 3 de lussen op je
haaknaald. Haak een losse. *Haak in de volgende 2 lossen 2 stokjes samen en haak een
losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 losse over hebt. Haak in deze losse een stokje. Je
hebt nu 52-56-60 steken.
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Toer 2 t/m 5
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen.
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Toer 6
Haak 3 lossen. Sla de 1ste opening over en haak 2 stokjes samen in de 2de en 3de opening. Haak
een losse. *Haak in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de
opening daarna, 2 stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1
opening over hebt (die zit net voor de 3 beginlossen van de vorige toer). Sla deze over en haak
een stokje in de 3de van de 3 beginlossen. In de op één na laatste opening zit dus ook maar 1
stokje. Je hebt nu nog 48-52-56 steken.

Toer 7 t/m 11
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. *Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen. Voor de foto’s zie toer 2.
Toer 12 t/m 35-37-39
Herhaal toer 6 t/m 11. Iedere keer als je toer 6 hebt herhaalt heb je 4 steken minder in je toer.
Haak je het vest in maat 40/42 of 44/46 haak je na toer 35 nog 2-4 toeren als toer 7 t/m 11.
Je eindigt met 32-36-40 steken.
Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg.

Rechter-Voorpand
Haak met haaknaald nummer 8 een lossenlijn van 28-30-32 lossen.
Toer 1
Neem haaknaald nummer 7.
Haak 2 stokjes samen in de 4de en 5de losse vanaf je haaknaald. Leg hiervoor de draad om je
naald, steek je naald in de 4de losse en haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en
haal hem door de eerste 2 lussen. Leg nu de draad weer om je naald en steek de naald door de
volgende losse. Haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem weer door de
eerste 2 lussen.
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Leg de draad weer om je naald en haal hem door alle 3 de lussen op je haaknaald. Haak een
losse. *Haak in de volgende 2 lossen 2 stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot
** tot je nog 1 losse over hebt. Haak in deze losse een stokje. Je hebt nu 26-28-30 steken.

Toer 2 t/m 5
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen.

Toer 6
Haak 3 lossen. Sla de 1ste opening over en haak 2 stokjes samen in de 2de en 3de opening. Haak
een losse.
* Haak in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening
daarna, 2 stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen
voor de 3 beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte
stokjes en de 3 beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van
diezelfde 3 beginlossen. Je hebt nu nog 24-26-28 steken. Het minderen doe je dus maar aan
één kant van de toer.
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Toer 7 t/m 11
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen. Voor de foto’s zie toer 2.
Toer 12 t/m 35-37-39
Herhaal toer 6 t/m 11. Iedere keer als je toer 6 hebt herhaalt heb je 2 steken minder in je toer.
Haak je het vest in maat 40/42 of 44/46 haak je na toer 35 nog 2-4 toeren als toer 7 t/m 11.
Je eindigt met 16-18-20 steken.
Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg.

Linker-Voorpand
Haak met haaknaald nummer 8 een lossenlijn van 28-30-32 lossen.
Toer 1
Neem haaknaald nummer 7.
Haak 2 stokjes samen in de 4de en 5de losse vanaf je haaknaald. Leg hiervoor de draad om je
naald, steek je naald in de 4de losse en haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en
haal hem door de eerste 2 lussen. Leg nu de draad weer om je naald en steek de naald door de
volgende losse. Haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem weer door de
eerste 2 lussen. Leg de draad weer om je naald en haal hem door alle 3 de lussen op je
haaknaald. Haak een losse. *Haak in de volgende 2 lossen 2 stokjes samen en haak een
losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 losse over hebt. Haak in deze losse een stokje. Je
hebt nu 26-28-30 steken.
Toer 2 t/m 5
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen.
Toer 6
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
Patroon Vest Aline - ©2016 Lossen & Vasten
Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 opening over hebt (die zit
net voor de 3 beginlossen van de vorige toer). Sla deze over en haak een stokje in de 3de van
de 3 beginlossen. In de op één na laatste opening zit dus ook maar 1 stokje.
Je hebt nu nog 24-26-28 steken. Het minderen doe je maar aan één kant van de toer. Hier dus
aan de andere kant dan bij het rechter voorpand.

Toer 7 t/m 11
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen. Voor de foto’s zie toer 2.
Toer 13 t/m 35-37-39
Herhaal toer 6 t/m 11. Iedere keer als je toer 6 hebt herhaalt heb je 2 steken minder in je toer.
Haak je het vest in maat 40/42 of 44/46 haak je na toer 35 nog 2-4 toeren als toer 7 t/m 11.
Je eindigt met 16-18-20 steken.
Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg.

Mouwen
Haak met haaknaald nummer 8 een lossenlijn van 22-26-30 lossen.
Toer 1
Neem haaknaald nummer 7.
Haak 2 stokjes samen in de 4de en 5de losse vanaf je haaknaald. Leg hiervoor de draad om je
naald, steek je naald in de 4de losse en haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en
haal hem door de eerste 2 lussen. Leg nu de draad weer om je naald en steek de naald door de
volgende losse. Haal de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem weer door de
eerste 2 lussen. Leg de draad weer om je naald en haal hem door alle 3 de lussen op je
haaknaald. Haak een losse. *Haak in de volgende 2 lossen 2 stokjes samen en haak een
losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 losse over hebt. Haak in deze losse een stokje. Je
hebt nu 20-24-28 steken.
Toer 2-2 en 3-2 t/m 4
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
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beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen.
Toer 3-4-5
Haak 4 lossen (dit zijn 3 lossen voor het eerste stokje en 1 losse voor de meerdering). Haak
een stokje in de 1ste opening en haak een losse. Haak in dezelfde opening als het stokje en in
de opening daarna, 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak in dezelfde opening als de
laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2 stokjes samen en haak een
losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3 beginlossen. Je laatste
opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3 beginlossen van de
vorige toer. Haak in deze opening nog een stokje en een losse en sluit de toer met een stokje
op de 3de van de 3 beginlossen. Je hebt nu 24-28-32 steken.

Toer 4 en 5 - 5 en 6 - 6 en 7
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen. Let hierbij even goed op dat bij toer 4, 5 en 6 de eerste 3 beginlossen van de
vorige toer het eerste stokje zijn en de vierde losse is de losse tussen het eerste en tweede
stokje.
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Toer 6-7-8
Haak 4 lossen (dit zijn 3 lossen voor het eerste stokje en 1 losse voor de meerdering). Haak
een stokje in de 1ste opening en haak een losse. Haak in dezelfde opening als het stokje en in
de opening daarna, 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak in dezelfde opening als de
laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2 stokjes samen en haak een
losse.**
Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3 beginlossen. Je laatste opening zit
tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3 beginlossen van de vorige toer.
Haak in deze opening nog een stokje en een losse en sluit de toer met een stokje op de 3de van
de 3 beginlossen. Je hebt nu 28-32-36 steken. Voor de foto’s zie toer 3-4-5.
Toer 7 en 8 - 8 en 9 – 9 en 10
Haak 3 lossen. Haak in de 1ste en in de 2de opening 2 stokjes samen en haak een losse. * Haak
in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening daarna, 2
stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je bent aangekomen voor de 3
beginlossen. Je laatste opening zit tussen het laatste setje van 2 samengehaakte stokjes en de 3
beginlossen van de vorige toer. Sluit de toer met een stokje op de 3de van diezelfde 3
beginlossen.
Let hierbij even goed op dat bij toer 7, 8 en 9 de eerste 3 beginlossen van de vorige toer het
eerste stokje zijn en de vierde losse is de losse tussen het eerste en tweede stokje.
Toer 9 t/m 17 – 10 t/m 18 – 11 t/m 19
Herhaal toer 6-7-8 t/m 8-9-10 . Je hebt nu 40-44-48 steken.
Toer 18-19-20
Haak 3 lossen. Sla de 1ste opening over en haak 2 stokjes samen in de 2de en 3de opening. Haak
1 losse.
*Haak in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening
daarna, 2 stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 opening over
hebt (die zit net voor de 3 beginlossen van de vorige toer). Sla deze over en haak een stokje in
de 3de van de 3 beginlossen. Je hebt nu 36-40-44 steken.

Toer 19 t/m 26 - 20 t/m 28 - 21 t/m 30
Haak 3 lossen. Sla de 1ste opening over en haak 2 stokjes samen in de 2de en 3de opening.
* Haak in dezelfde opening als de laatste van de 2 samengehaakte stokjes en in de opening
daarna, 2 stokjes samen en haak een losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 opening over
hebt (die zit net voor de 3 beginlossen van de vorige toer). Sla deze over en haak een stokje in
de 3de van de 3 beginlossen.
Je mindert hierbij 4 steken per toer en bij toer 26-28-30 heb je dus nog 4-4-4 steken over.
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Let heel goed op. Soms is het een beetje onduidelijk te zien waar steeds de laatste opening zit,
omdat het afhechten zo snel gaat. Goed de 3 beginlossen in de gaten houden dus!
Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg.

De onderdelen van je vest zijn hiermee klaar. We gaan het vest in elkaar zetten.
Naai hiervoor de schouders eerst aan elkaar. Kijk even goed tot hoe ver, zelf haakte ik de
eerste 8-9-10 steken vanaf de zijkant aan elkaar.

Naai daarna de zijnaden aan elkaar. Leg hiervoor even de mouwen tegen de zijnaad, zodat je
goed kunt zien tot hoever ze aan elkaar moeten.

Tenslotte naai je de onderkanten van de mouwen aan elkaar tot het punt waar je begon te
minderen. Zet nu de mouwen in je vest. Leg hiervoor telkens de goede kanten op elkaar.
Keer je vest naar de goede kant.
Voor de kraag leg je je vest met de goede kant naar je toe.
Toer 1
Maak een schuifknoop op je naald. Neem langs de hals de 5de steek en maak daarin een vaste.
Maak zo langs de hele halslijn vasten tot je nog 4 steken over hebt. In de steek voor de
schoudernaad en de steek na de schoudernaad maak je elk 2 vasten. Keer je werk.
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Toer 2 t/m 5
Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken van de kraag daarna.
Hecht na toer 5 de draad af en werk de draadjes netjes weg.
Langs de mouwen maak je, net als bij de kraag, nog een boord van vasten.
Toer 1
Maak een schuifknoop op je naald en steek hem in de eerste steek links van de naad in de rand
van je mouw. Haak een vaste. Haak nu in iedere volgende steek een vaste. Sluit de toer met
een halve vaste in de eerste vaste.

Toer 2 t/m 5
Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek en in alle steken daarna. Sluit de toer met een
halve vaste in de eerste vaste.
Hecht na toer 5 de draad af en werk de draadjes netjes weg.
Tenslotte haak je langs de hele rand van het vest nog een toer vasten.
Maak hiervoor een schuifknoop op je naald en steek hem onderaan bij het rugpand in een
steek. Haak een vaste. Haak in iedere volgende steek een vaste.

In de 3 steken in de hoeken haak je elk 2 vasten.
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Langs middenvoor haak je in iedere opening 2 vasten.

In de hoeken bovenaan haak je 4 vasten.

Langs de bovenkant (naar de kraag toe) haak je in de volgende 2 steken een vaste.

In de laatste steek, in de hoek en de eerste steek van de kraag haak je 3 vasten samen.
Hiervoor steek je de naald in de steek en haalt de draad op. Je steekt de naald in de volgende
steek en haalt de draad weer op. Steek de draad in de steek langs de zijkant van de kraag en
haal weer de draad op. Leg de draad om je naald en haal hem door alle 4 lussen.

Patroon Vest Aline - ©2016 Lossen & Vasten
Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Langs de zijkant van de kraag haak je 3 vasten. In de laatste steek langs de zijkant van de
kraag en de eerste steek langs de bovenkant van de kraag haak je elk 2 vasten.

Langs de bovenkant van de kraag haak je in iedere steek een vaste.
Doe langs de andere kant precies hetzelfde.
Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. Hecht de draad af en werk de draadjes
netjes weg.
Je vest is nu klaar. Om hem mooi strak te maken, kun je hem nog even door een sopje met
Eucalan halen en leg je hem na het centrifugeren ergens plat neer.
Je kunt ervoor kiezen om hem zo te laten, dan kun je je vest dus alleen open dragen. Je kunt er
ook, net als ik, nog 2 kiltriempjes aan maken. Meestal koop je deze riempjes zonder gaatjes
voor het bevestigen erin. Deze moet je er dus nog even met een gatentang in maken.

Bevestig het bovenste kiltriempje net onder borsthoogte en de andere er ongeveer 10
centimeter onder.
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Ik hoop dat je net zo blij bent als ik ben met mijn vest. Op het moment dat hij klaar was dacht
ik, oh, deze wil ik wel in alle kleuren!
Ik wens je heel veel haakplezier toe, maar ook heel veel plezier in het dragen van je vest.
Geniet van je hobby, geniet van het haken!
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