Woonvest Moony MbyMoon
Een heerlijk oversized vest, bijna groot genoeg om in te
wonen, maat 44-46 als je hem haakt volgens onderstaand
patroon.
Materiaal:
10 bollen Royal (100 gram, looplengte 241m voor
haaknaald 4-5)
Dubbeldraads en enkeldraads, allemaal haken met
haaknaald 6
Werkwijze:
Toer 1: opzet 240 lossen plus 2 keerlossen dubbeldraads
Toer 2: 240 halve stokjes
Toer 3 t/m 36: reliëfsteken telkens aan de achterzijde met
halve stokjes, zo vorm je horizontale ribbels met v-tjes. Je keert je werk na elke toer,
gebruik 2 keerlossen.
Uitleg reliefsteek met halve stokjes:
https://www.youtube.com/watch?v=SQFoLODWT3A
Toer 37: start je vanaf de 16e steek en dan haak je de 1e en 2e stokje samen en de
3e en 4e halve stokje samen. En de toer eindig je ook 15 steken eerder en door 2 x
2 steken samen te haken. In die toer minder je dus in totaal 34 steken, 17 aan het
begin en 17 aan het einde. Je haakt deze toer in reliëfsteek met halve stokjes via
achterzijde. Keer je werk, haak 3 keerlossen.
Toer 38: haak je ook in reliëfsteek met halve stokjes via achterzijde, de 1e en 2e
steek en de 3e en 4e steek haak je samen en eindig je ook door 2x 2 steken samen
te haken. Je mindert in totaal weer 4 steken. Keer je werk, haak 3 keerlossen.
Toer 39: idem toer 38. Je hebt nu nog 198 steken over en in totaal heb je dan 42
steken geminderd.

Vouw de lap die je nu hebt (ongeveer 240x60cm) dubbel en haak of naai het
onderste schuinlopende deel aan elkaar in een V-vorm. Je 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,
dit is best opvallend, zorg dus dat je het zo mooi mogelijk doet.
Je haakt aan beide zijdes naar links en naar rechts vanuit het midden 28 steken
samen, daarmee hou je voor de armsgaten ieder 43 steken over.

MbyMoon Moony - Copyright © 2018 - Eigendom en ontwerp MbyMoon

Je haakt vanaf nu enkeldraads verder, ook met haaknaald 6, dat geeft een luchtiger
en een open effect op de boorden, die daardoor meteen ook elastischer en daardoor
mooier zijn qua vorm zijn. En dat geeft weer vorm aan het vest.
Haak direct aan de armsgaten reliëfstokjes (Let op, geen halve stokjes!) om en om,
voor- en achterzijde, daarmee vorm je verticale ribbels.
Uitleg reliëfstokjes:
https://www.youtube.com/watch?v=epIP0OCm-iI
Je hoeft je werk niet te keren. Sluit daarvoor elke toer met een vaste en haak daarop
3 lossen, om vervolgens daarop de volgende toer reliëfstokjes te haken. In totaal
haak je zo 10 toeren die een brede boord vormen. Haak zo ook het andere armsgat.
Dan ga je de lange boord langs het voorpand en nek haken, wederom met dezelfde
reliëfstokjes (Let op, ook hier geen halve stokjes!) om en om, voor- en achterzijde,
zodat er verticale ribbels ontstaan. Ik heb daar in totaal 290 steken voor gebruikt.
Ook nu weer 17 toeren, maar deze boord kun je zo breed maken als dat 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.
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