Alles-is-haken-vest met tunisch gehaakte rand
Benodigdheden:
• 7 bollen Drops Alpaca uni colour kleur 2917
• 8 bollen Drops Alpaca Silk uni colour
kleur 15
• 1 bolletje Durable borduurkatoen kleur 1004
• Haaknaald 7mm, 6mm en 2mm
• Markeerringen (optioneel)

Haaktijd: 3 kippen
Maat: L

Start met haaknaald 7mm en haak met beide
draden Drops 60 lossen Volg toer 1-6 van het
rode vest.
Toer 7a: 1 losse, een half stokje in elke steek.
Herhaal toer 6 en 7a nog 1x.

Armsgaten:
Hecht met een stukje nieuw garen aan op de 20e steek en maak een bruggetje van 12
lossen zoals beschreven en getekend in het boek, sla in dit geval 20 steken over. Doe dit
ook aan de andere kant.
Aanpassen: je kunt meer of minder lossen haken om het armsgat aan te passen. Je kunt nu
ook zien of het vest goed genoeg sluit. Zo niet: nu is het moment om daar iets aan te
veranderen.
Past het prima, dan begint nu het tomeloze doorhaken!
Haak het lijf verder af. Herhaal toer 6 en 7b tot het vest lang genoeg is.
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tipje tussendoor:

nadat je een begin hebt gemaakt aan het lijf, haak dan eerst de

mouwen, dat houdt prettiger vast.
De laatste toer van het lijf: 1 vaste in elke steek. Zo valt de onderkant mooi naar binnen.

Mouwen
Hecht aan de onderkant van de mouw aan
en haak rondom. Herhaal toer 6 en 7a en
sluit elke toer met een halve vaste en
begin elke toer met 2 lossen. Zorg dat de
bovenkant van de mouw mooi doorloopt.
De laatste toer met haaknaald 6mm: 1
vaste in elke steek.

Afwerking
Hecht alle draden af. Haak dan een rand
rondom het vest: 1 vaste op de
toerbreedte met halve stokjes, 2 vasten op
de toerbreedte met stokjes, 3 vasten op de
toer breedte met dubbele stokjes.

De rand:
Haak met haaknaald 6mm een lange band in Tunische wafelsteek:
start met 5 lossen
Toer 1, heen: steek door de 2e losse vanaf de naald, haal de draad op en haal hem door
de lus. 2 lussen op de naald. Doe dit met alle lussen.
Toer 2, terug: haal de draad op en haal 1 lus af, *haal de draad op en haal 2 lussen af.
Herhaal vanaf*.
Toer 3, heen: steek door eerste ruimte voor het verticale ‘streepjes’ haal draad op en haal
hem door de lus, 2 lussen op de naald. Doe dit met alle ruimtes tussen de 2 verticale
“streepjes”. Eindig met: steek door de laatste lussen van de toer, haal draad op en haal
hem door de lussen.
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Toer 4, terug: haal de draad op en haal 1 lus af, *haal de draad op en haal 2 lussen af.
Herhaal vanaf*.
Toer 5, heen: steek door de eerste ruimtes tussen twee verticale “streepjes”, haal de draad
op en haal hem door de lus, 2 lussen op de naald. Doe dit met alle ruimtes tussen de twee
verticale “streepjes”. Eindig met de ruimte na het laatste verticale “streepje” en als laatste
de 2 lusjes aan het einde van de toer.
Toer 6, terug: haal de draad op en haal 1 lus af, *haal de draad op en haal 2 lussen af.
Herhaal vanaf*.
Herhaal vanaf toer 3 tot de lengte lang genoeg is om langs de zijkant en hals van het vest
past.
Haak de band langs het vest. Start rechts onderin het vest, leg de achterkanten op elkaar
en haak in de binnenste lussen vasten. Zorg ervoor dat de band (die strakker is gehaakt)
niet trekt met het vest. Sla daarom om de 3 steken een steek van de band over.
Haak tenslotte rondom met Durable borduurkatoen en haaknaald 2mm een randje op elke
steek: 1 vaste, 3 lossen, (1 vasten, 3 lossen, 1 vaste). Herhaal vanaf *.
Het is goed om het vest plat neer te leggen en te stomen of nat te spuiten.

Veel plezier!!

-xxx- Saskia

Dit patroon is een variant van het vest uit het
boek “Alles is haken”. Het basispatroon vind
je hier terug.
Mis je iets of klopt er iets niet? Laat het me
weten.
Je kunt een gesigneerd boek (17,50 + 3,50
verzendkosten) bij mij bestellen via
saskialaan@gmail.com.
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