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Maten: S – M – L – XL
Gevorderde
Materiaal: Adriafil SoleLuna blauw (26) 10-11-11-12
bollen, haaknaald nr. 4.
Stekenverhouding: 21 stokjes en 11 toeren gehaakt zijn
10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een
andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen, vasten, stokjes.
Patroonsteek 1: 1 stokje, *1 losse, sla 1 steek over, 1
stokje, herhaal vanaf *.
Patroonsteek 2: 1e toer: 1 stokje, *1 losse, sla 1 steek over,
haak 1 stokje in elke volgende 3 steken, herhaal vanaf * en
eindig met 1 losse en 1 stokje in de laatste steek.
2e toer: *1 stokje in elke volgende 3 steken, sla 1 steek
over, 1 losse, herhaal vanaf * en eindig met 3 stokjes.
3e toer: 1 stokje, *1 losse, sla 1 steek over, haak 1 stokje in
elke volgende 3 steken, herhaal vanaf * en eindig met 1
losse en 1 stokje in de laatste steek
Bloem volgens telpatroon 1, bloemen met blaadjes volgens
telpatroon 2. M = midden van het werk.
Werkwijze: Het vest wordt zonder schoudernaden
gehaakt.
Rugpand
Haak een ketting van 103-113-123-133 lossen + 1
keerlosse.
1e toer: haak 1 vaste in elke losse. (zijn 103-113-123-133
vasten).
2e toer: 3 lossen (=1e stokje, haak in deze en elke volgende
toer 3 lossen voor het eerste stokje), 102-112-122-132
stokjes. (zijn 103-113-123-133 stokjes).
3e toer: haak 1 toer in patroonsteek 1. (zijn 51-56-61-66
hokjes).
4e t/m 6e toer: haak 3 toeren volgens patroonsteek 2.
7e toer: haak 1 toer in patroonsteek 1.
8e toer: haak in elke steek 1 stokje. (zijn 103-113-123-133
stokjes).
9e t/m 22e toer: 14 toeren volgens patroonsteek 1.
23e t/m 37e toer: haak de 15 toeren bloemen volgens
telpatroon 1. Begin bij A-B-C-D, haak de 15 hokjes van het
telpatroon, sla 2-3-4-5 hokjes over en haak de 2e bloem,
sla 2-3-4-5 hokjes over en haak de 3e bloem.
38e t/m 57e toer: haak 20 toeren volgens patroonsteek 1,
meerder hierbij na de 9e toer aan beide kanten 14x1 hokje,
maak de meerdering als volgt: haak 1 stokje, 1 losse, 1
stokje in de eerste steek en 1 losse en 1 stokje in de
laatste steek. (zijn 79-84-89-94 hokjes).
58e t/m 72e toer: haak de 15 toeren bloemen volgens
telpatroon 2. Haak de 1e bloem geteld vanuit het midden en
haak de 2e bloem in spiegelbeeld.
73e t/m 85e toer: haak volgens patroonsteek 1.
86e toer: haak voor de schouder nog 1 toer over 28-30-3234 hokjes, laat voor de hals de middelste 23-24-25-26
hokjes onbewerkt en haak elke kant apart verder.

Rechtervoorpand
1e t/m 13e toer: haak in patroonsteek 1 en meerder daarbij
voor de V-hals aan de halszijde 12x1 hokje in elke 3e toer.
14e t/m 28e toer: haak de 15 toeren bloem volgens
telpatroon 2. (= 1 bloem met blaadjes, let hierbij op dat er
terug gehaakt wordt, begin aan de bovenkant van
telpatroon en 8-9-10-11 hokjes vanaf de zijkant). Minder
hierbij aan de zijkant op dezelfde hoogte als het rugpand
14x1 hokje in elke toer, maak de mindering als volgt: haak
de eerste 2 en de laatste 2 stokjes samen af. (zijn 26-2830-32 hokjes).
29e t/m 48e toer: haak 20 toeren in patroonsteek 1.
49e t/m 63e toer: haak de 15 toeren volgens telpatroon 1. (=
vanaf de zijnaad 1 hele en 1 halve bloem).
64e t/m 77e toer: haak 14 toeren in patroonsteek 1.
78e toer: haak 1 toer stokjes.
79e toer: haak in patroonsteek 1.
80e t/m 82e toer: haak de 3 toeren van patroonsteek 2.
83e toer haak in patroonsteek 1.
84e toer: haak 1 toer stokjes.
85e toer: 1 toer vasten. Hecht af. Haak het linkervoorpand
in spiegelbeeld.
Afwerking: Haak langs het middenvoor van het
rechtervoorpand, langs de hals van het rugpand en langs
middenvoor van het linkervoorpand 1 toer halve stokjes en
1 toer vasten. Doe dit ook langs de mouwen. Knip voor de
franjes draden van ca. 50 cm en knoop deze aan de
onderkant van het vest vast. Gebruik 6 draden per franje.
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