Woonvest Starly MbyMoon
Een heerlijk oversized vest, bijna groot genoeg om in te wonen,
maat 46-48 als je hem haakt volgens onderstaand patroon.
Materiaal:
12 bollen Rachel (100 gram, looplengte 250m voor haaknaald
7-8, alles haken met haaknaald 8)
Uitleg reliefsteek met halve stokjes:
https://www.youtube.com/watch?v=SQFoLODWT3A
Uitleg van de Sterrensteek:
https://www.youtube.com/watch?v=a90EH069KRI
Uitleg reliëfstokjes:
https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI
Werkwijze:
Toer 1: opzet 240 lossen plus 2 keerlossen
Toer 2: 240 halve stokjes
Toer 3 t/m 42: Je keert je werk na elke toer, gebruik 2 keerlossen aan
het begin van elke toer. Elke toer haak je met reliëfsteken telkens
aan de achterzijde met halve stokjes, zo vorm je horizontale ribbels
met v-tjes.
Toer 43 t/m 46: de sterrensteek, de sterrensteek wordt gevormd in 2
toeren. Je maakt in 4 toeren dus 2 rijen sterren.
Toer 47 t/m 48: reliëfsteken met halve stokjes zoals hierboven
beschreven.
Toer 49 start je vanaf de 16e steek, dan haak je het 1e+2e halve stokje samen en
het 3e+4e halve stokje samen. De toer eindig je ook door 2x2 halve stokjes samen
te haken. In die toer minder je dus in totaal 34 steken, 17 aan het begin en 17 aan
het einde. Je haakt in de reliëfsteek halve stokjes via achterzijde. Keer je werk, haak
3 keerlossen. Omdat je mindert, overbruggen 3 keerlossen de schuine rand beter en
blijft het soepel.
Toer 50: haak je ook in reliëfsteek met halve stokjes, haak de 1e+2e
steek en de 3e+4e steek samen en eindig je ook met 2x2 steken
(halve stokjes) samenhaken. Je mindert dus weer 4 steken. Keer je
werk, haak ook hier telkens 3 keerlossen.
Toer 51: idem toer 50. Je hebt nu nog 198 steken over en in totaal
heb je dan 42 steken geminderd.
Vouw de lap die je nu hebt (ongeveer 220x45cm) dubbel en haak of
naai het onderste schuinlopende deel aan elkaar in een v-vorm. Je
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hebt nu een ring/loop, deze ga je op een aparte manier
aan elkaar bevestigen en daarmee vorm je het
achterpand en tegelijk de armsgaten. De naden komen
samen in een soort T-vorm. Je haakt aan beide zijdes
vanuit het midden 29 steken samen, daarmee hou je
voor de armsgaten ieder 41 steken over.
Haak direct aan de armsgaten reliëfstokjes om en om, voor- en achterzijde, daarmee
vorm je verticale ribbels. Je hoeft je werk niet te keren, sluit elke toer met een vaste
en haak daarop 3 lossen, om daarna de volgende toer reliëfstokjes te haken. In
totaal haak je 14 toeren in reliëfstokjes.
Vervolgens haak je over 4 toeren nog 2x de sterrensteek en dan nog een toer
reliëfsteken van halve stokjes via de achterzijde. Haak zo ook het andere armsgat. In
totaal haak je dus 19 toeren per mouw, maar mocht je langere mouwen willen, kun je
nog meer toeren haken natuurlijk.
Onder aan het vest ga je zo (met dezelfde reliëfstokjes om en om, voor- en
achterzijde, zodat er verticale ribbels ontstaan) ook een boord haken, ik heb hiervoor
100 steken gebruikt en dan 15 toeren in reliefstokjes (geen halve!) gehaakt. Hier
keer je je werk wel, gebruik telkens 3 keerlossen. Toer 16 haak je weer in reliëfsteek
met halve stokjes, 2 keerlossen, dus een boord van 16 toeren in totaal.
Dan ga je de lange boord/kraag langs het voorpand haken, ik heb daar in totaal 272
steken voor gebruikt. Je begint direct aan de rand met 6 toeren in de sterrensteek.
Dan 4 toeren wederom met dezelfde reliëfstokjes (geen halve!), met daar in de 3e
toer een mindering van 4 steken. Dat doe je in de hals, ongeveer 15 cm aan
weerszijde van het midden, haak je 2x2 steken naast elkaar samen. Daardoor lopen
de reliefstokjes in de 4e toer gewoon logisch door. Door aan 2 zijdes 2x2 steken
samen te haken, minder je dus 4 steken en heb je nog 268 steken over. Dan haak je
weer 6 toeren sterrensteek en de laatste toer is een
toer met reliëfsteek van halve stokjes via de
achterzijde.
In totaal zijn dat 17 toeren voor de boord, maar die
kun je zo breed maken als je zelf wilt. Dan wordt het
meer een sjaalkraag.
Dan de draadjes nog wegwerken en kun je dit
woonvest tijdens een frisse dag buiten dragen, 's
avonds op het terras als het frisser wordt of heerlijk
op de bank binnen. Een vest om in te wonen!

MbyMoon Starly - Copyright © 2018 - Eigendom en ontwerp MbyMoon

