
Bohovestje Yelena MbyMoon       
Ontwerp van MbyMoon  
 
Materiaal:  
Ik heb 2 bollen Amazingcakes van de Action gebruikt:  
150 gram per bol, looplengte 630 meter voor 
haaknaald 3,5-5. 
Haaknaald 4 
Hiermee verkrijg je een ruimvallend luchtig vestje. 
 
Steken die je gebruikt:  
Losse 
Vaste 
Stokje 
Reliëfstokje 
Dubbel stokje 
Aangepaste Judithsteek, via onderstaande link krijg je de uitleg als basis: 
https://youtu.be/tt675NOuwMo 
Je haakt een aangepaste Judithsteek: bij mijn Judithsteek haak je ipv gewone stokjes, 
dubbele stokjes. 

 
Werkwijze: 
Je haakt 2x dezelfde lap, die je later op de rugzijde in het midden aan elkaar haakt of naait. 
Je heb geen naad aan de zijkant, omdat je tijdens het haken de 
armsgaten vormt. 
Haak 150 lossen 
Toer 1: 3 lossen ipv 1e stokje, haak 149 stokjes. Tel 70 steken 
terug en daar haak je aan de andere zijde van de lossen, nog 
eens 79 stokjes tussen de stokjes die je al gehaakt hebt. 
Zo heb je het armsgat gevormd en ga je voor- en achterpand 
tegelijk zonder schoudernaad haken. Dit zijn lange toeren van 
230 steken. Het ‘staartje’ van jouw begin, gebruik je om de 
oksel goed te kunnen sluiten. 
Toer 2 t/m 4: telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, 
verder 229 stokjes tussen de stokjes van de vorige toer haken. 
Toer 5: 4 keerlossen, rest van de toer dubbele stokjes tussen de stokjes 
van de vorige toer. 
Toer 6 t/m 9: telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder 229 
stokjes tussen de stokjes van de vorige toer haken. 
Toer 10: 4 keerlossen, rest van de toer dubbele stokjes tussen de stokjes 
van de vorige toer. 
Toer 11: 4 keerlossen, dan aangepaste Judithsteek met dubbele stokjes óp 
de dubbele stokjes van de vorige toer (dus NIET er tussen). 
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Toer 12: 4 keerlossen, rest van de toer dubbele stokjes óp de stokjes van de 
vorige toer (dus NIET er tussen). 
Toer 13 t/m 16: telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder 229 
stokjes tussen de stokjes van de vorige toer haken. 
Toer 17: 4 keerlossen, rest van de toer dubbele stokjes tussen de stokjes van de 
vorige toer. 
Toer 18: 4 keerlossen, dan aangepaste Judithsteek met dubbele stokjes óp de 
dubbele stokjes van de vorige toer (dus NIET er tussen). 
Toer 19: 4 keerlossen, rest van de toer dubbele stokjes óp de stokjes van de 
vorige toer (dus NIET er tussen). 
Toer 20 t/m 23: telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder 229 
stokjes tussen de stokjes van de vorige toer haken. 
Toer 24: 4 keerlossen, 105 steken dubbele stokjes tussen de stokjes van de 
vorige toer. Dit is een kortere toer, waardoor je de hals aan de achterkant vormt. 
Toer 25: 4 keerlossen, dan aangepaste Judithsteek met dubbele stokjes óp de 
dubbele stokjes van de vorige toer (dus NIET er tussen). 
Herhaal dit alles nogmaals voor de 2e lap. 
Haak of naai deze 2 lappen in het midden aan de achterzijde aan elkaar met de 
mooiste steek die je vindt passen bij dit vestje. Ik heb steken gewoon 
samengehaakt, let wel op dit los genoeg te doen, zodat het niet gaat trekken. 

 
Afwerking/Kraag:  
Bevestig je draad aan de punt aan de onderzijde van je rechter voorpand, 4 
lossen, dan aangepaste Judithsteek met dubbele stokjes óp de dubbele stokjes 
van de vorige toer (dus NIET er tussen). Dan keer je, weer 4 keerlossen en verder 
aangepaste Judithsteek met dubbele stokjes óp steken van de vorige toer (dus 
NIET er tussen). Bij de hals achter even goed opletten dat je niet teveel steken 
maakt, omdat de boord anders niet mooi aan zal sluiten en gaat lubberen.  
 
Rand/boordje onderzijde: 
Haak verder met de draad die je voor de kraag hebt gebruikt, 3 lossen en dan 
haak je een reliëfstokje via achterzijde op de toeren die je al gehaakt hebt en in 
het boogje haak je een stokje.  
Toer 2: 3 keerlossen, reliëfstokjes in boordsteek, dat is afwisselend 1 reliëfstokje 
via achterzijde, 1 reliëfstokje via voorzijde, zoals de steken zich logisch voordoen. 
Toer 3: 3 keerlossen, weer reliëfstokjes in boordsteek, ik heb aan de zijkanten ter 
hoogte waar de ‘naad’ loopt, aan beide zijdes 2 keer 2 steken samen gehaakt om 
de boord iets strakker te laten lopen (en daarmee dat het gaat lubberen, 
voorkomen)  
Dus een paar steken geminderd, kijk even of dat voor jou ook mooier gaat zijn. 
 
In plaats van een boord, kun je er ook voor kiezen franjes te maken. Helaas had ik daar iets 
te weinig garen over van mijn 2 bollen. 
Werk dan de draadjes nog weg en jouw bohovest Yelena is klaar voor gebruik! 
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