
Holly vest MbyMoon    
Ontwerp van MbyMoon  
 
Materiaal:  
900 gram acrylgaren, ik heb zacht garen Medium van de Action 
genomen. 100 gram per bol, looplengte 238 meter voor haaknaald 4-5 
Haaknaald 5  
Maat 46/48, op maat gemaakt voor mezelf. Ik ben 180cm lang, het vest 
komt tot op mijn knie. Een kleinere of grotere maat is makkelijk te 
realiseren door meer of minder toeren te haken, zoals ik hieronder zal 
aangeven. 
Mijn patroon is getest door Simone, op pagina 4 staan haar tips en 
foto’s. 
 
 
Steken die je gebruikt:  
Losse 
Vasten 
Halve stokjes 
Stokjes 
Reliëfstokjes 
Lacy Arrow Stitch (Engelse) uitleg via onderstaand linkje: 
https://m.youtube.com/watch?v=KQwjGRCpezI 

 
Werkwijze: 
Je haakt voor de voorpanden en het achterpand eerst de delen met 
de leuke Lacy Arrow Stitch. Op je rug neem je 2x naast elkaar het 
patroon van deze steek (dit woord ‘patroon’ gebruik ik hieronder 
steeds) en meerder je naar 3x het patroon, waarvan je de uitleg in het 
filmpje kunt zien. Voor de voorpanden haak twee keer apart 1x het patroon. Die 
gaan we daarna samenvoegen op de schouders en dan haak je voor- en 
achterpand in 1 keer door. Voor de mouwen haak je ook twee keer apart 1x het 
patroon. 
 
Achterpand:  
Voorbereiding achterpand: 
Je begint dus eerst met het middenstuk, 2x het patroon van het filmpje. 
Haak 27 lossen. 
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes. 
Toer 2: vanaf hier volg je het filmpje. 
Haak het patroon t/m toer 110.  
Vanaf hier ga je in het midden tussen de 2 patronen steken meerderen. 
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Toer 111 t/m 116:  meerder je in het midden in 6 toeren (elke toer 2 erbij) in totaal 12 
steken, zodat je nogmaals het patroon kunt haken. De V voeg je vanaf de 114e toer ook 
toe.  
Toer 117 t/m 132: 3x het patroon haken volgens het filmpje. 
 
Voorpand: 
Voorbereiding voorpand: 
Je haakt 2 stroken/boorden, 2x hetzelfde patroon, begin met 15 lossen 
te haken. 
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes. 
Toer 2: vanaf hier volg je het filmpje, je haakt het patroon dus 1x. 
In totaal 144 toeren. Herhaal dit nog een keer, dan heb je dus 2 
identieke stroken/boorden met de Lacy Arrow Stitch.  
Bevestig beide stroken/boorden aan de linker en rechter kant van het 
middenstuk van het achterpand, dat zijn de ‘schoudernaden’, dit 
samen is een grote Y-vorm. Let wel op dat je ze goed aan elkaar 
maakt, dus de V-tjes aan de goede kant en op de juiste manier, zodat 
je aan de voor- en achterzijde de V-vorm hebt/ziet. 
 
Dan ga je aan weerzijde de rest van de panden haken. 
Rechterzijde: 
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de rechter boord, haak 3 lossen en vervolgens 
reliefstokjes via de achterzijde (dat maakt de overgang van de boord naar de rest heel 
logisch en niet hard, de ribbel hiervan moet echt aan de binnenzijde zitten) 
Toer 2 t/m 20: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via de 
achterste (in de even toeren) en voorste (in de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine 
ribbels aan 1 zijde, zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt. Hier haak je meer toeren voor een 
grotere maat en minder voor een kleinere. 
 
Linkerzijde: 
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de linkerboord, haak 3 lossen en vervolgens 
reliefstokjes via de voorzijde (let op, ook deze ribbel moet aan binnenzijde zitten) 
Toer 2 t/m 20: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via de 
voorste (in de even toeren) en achterste (in de oneven toeren) lus. 
Daarmee vorm je kleine ribbels aan 1 zijde, zodat je een ‘gebreid’ effect 
krijgt. 
 
Mouwen: 
Voorbereiding mouwen: 
Je haakt 2 stroken/boorden, 2x hetzelfde patroon, begin met 15 lossen te 
haken. 
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes. 
Toer 2: vanaf hier volg je het filmpje, je haakt het patroon dus 1x. 
In totaal 71 toeren. Herhaal dit nog een keer, dan heb je dus 2 identieke 
stroken/boorden met de Lacy Arrow Stitch.  
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Let op: de mouwen zijn met deze stroken van 71 toeren best lang (zie de foto hiernaast, je 
krijgt een soort pof-effect bij de pols. Mocht je dat niet mooi of fijn vinden, zorg dan dat je 
deze 2 stroken een paar toeren korter maakt, voordat je de rest van de mouwen gaat 
haken. 
 
 
Ook hier hetzelfde als met de panden:  
Rechterzijde: 
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de rechter onderkant (dat wordt straks bij de 
pols), haak 3 lossen en vervolgens reliefstokjes via de achterzijde (dat maakt de overgang 
van de boord naar de rest heel logisch en niet hard, de ribbel hiervan moet echt aan de 
binnenzijde zitten) 
Toer 2 t/m 12: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via de 
achterste (in de even toeren) en voorste (in de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine 
ribbels aan 1 zijde, zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt. 
 
Linkerzijde: 
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de linker onderkant (dit is bij je pols) haak 3 
lossen en vervolgens reliefstokjes via de voorzijde (let op, ook deze ribbel moet aan 
binnenzijde zitten) 
Toer 2 t/m 12: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via de 
voorste (in de even toeren) en achterste (in de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine 
ribbels aan 1 zijde, zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt. Hier haak je meer toeren voor een 
grotere maat en minder voor een kleinere. 
 
Bevestig beide mouwen aan de panden, dat is eventjes uitrekenen en opletten met de V 
van het patroon. Ik heb dit hakend gedaan en daarvoor van de randen van de panden de 
helft van de lus genomen, dat geeft een mooier afgewerkt effect. Dit is wel even goed 
opletten en uitzoeken, maar zo écht de moeite waard. 
Dan sluit je de zijnaden van de panden en de mouwen, ook dat heb ik hakend gedaan en 
de helft van de lus genomen, zodat je daar ook een mooiere afwerking krijgt. 
 
Boorden: 
Hiervoor heb ik gekozen deze te haken met reliëfstokjes in boordsteek, voor de mouwen 10 
toeren, onderaan het vest 8 toeren boord. Dit geeft wel een dikke(re) boord, ik vind dat niet 
erg, maar je kunt zelf natuurlijk kiezen voor een andere afwerking/haaksteek of je haakt 
deze enkeldraads. Bij de mouwen heb ik heel bewust gekozen deze wat strakker te maken 
(iets minder steken, door in de 1e toer een aantal stokjes samen te haken), de mouw is vrij 
lang en bij de pols redelijk wijd en met een strakkere boord, krijg je een leuk pof-effect 
onderaan tijdens het dragen.  
 
Haak dan nog een afwerkrandje langs de boord voorzijde en de nek, ik heb reliëfvasten 
gehaakt. Werk de draadjes nog weg en jouw Holly vest is klaar voor gebruik! 
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Simone: 
Hallo, ik ben Simone, 1 van de vaste testhaaksters van MbyMoon. 
Vest Holly heb ik zelfs 2x mogen testen. Ik heb de 1e keer het patroon en 
de haaknaald gebruikt zoals Moon in haar patroon had staan met een 
vergelijkbaar acryl garen. Maar daarmee werd het vest voor mij veel te 
groot. Nu heb ik Holly voor de 2e keer gehaakt met wat aanpassingen, 
waardoor ze nu perfect zit voor mij (ongeveer maat 44) 
Ik heb 3 Promobollen (300 gram en 650 meter per bol) en 1 bol beige van 
de Zeeman gebruikt: 
Ik heb het hele vest gehaakt met haaknaald 4 (ipv 5) en heb voor de Lacy 
Arrow stitch gewoon het patroon gevolgd.  
Bij de voor- en achterkanten (die je tegelijk haakt) heb ik de 1e toer 
gedaan zoals het patroon beschrijft. Vanaf toer 2 t/m 20 heb ik elke 
keer 100 stokjes, dan 8 halve stokjes, vervolgens 56 vasten, dan 
weer 8 halve stokjes en 100 stokjes gehaakt. Wel gewoon n de 
voorste of achterste lus gehaakt zoals in het patroon staat, dan krijg 
je toch de ribbels. Hierdoor ontstaat een soort van smaller 
schouderstuk, zodat het begin van/de kop van de mouw hoger zit. De 
mouw in het patroon van Moon is best  lang, voor mij te lang als ik 
het schouderstuk hetzelfde had gehouden.  
Tipje van mij om de juiste lengte van de mouw te kunnen bepalen: ik 
heb een draad aan het midden van de schouder vastgemaakt, toen 
het vest aangetrokken en het draadje afgeknipt op de lengte die ik 
wilde tot aan de boord. (Let wel: gemeten met een gebogen arm) En 
dan haak je zoveel V-tjes als dat jouw touwtje lang is. 
Bij mij was dat toevallig met hetzelfde aantal toeren (71) als de band in 
Lacy Arrow stitch van de mouw volgens het patroon.  
Met het haken van de zijkanten van de mouwen de 1e toer volgens 
patroon en daarna de eerst of laatste 20 steken (aan de onderkant van 
de mouw, dus bij je pols) 20 vasten ipv stokjes. Hierdoor loopt de mouw 
iets af. De boord van de mouwen heb ik ook gewoon met haaknaald 4 
gehaakt, de boord onderaan het vest heb ik met haaknaald 5 gehaakt. 
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