Quinty vest MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
13 bollen acryl garen (Royal van de Zeeman) heb ik
gebruikt. 10 bollen groen, 2 bollen zwart en 1 bol grijs, in
het patroon staat uitgelegd (het meeste tussen haakjes)
waar ik de kleur gewisseld heb, maar je kunt dit vest ook
in 1 kleur haken natuurlijk. Dan zul je ook genoeg
hebben aan 12-13 bollen voor de grootste maat.
100 gram per bol, looplengte 241 meter voor haaknaald
4-5.
Dit patroon is in 2 maten uitgeschreven en geheel
dubbeldraads en grotendeels met haaknaald 10 gehaakt.
Het valt wijd en is daarom geschikt vanaf maat 36 t/m 42
en 44 t/m 50. Mijn groene gehaakte versie op de foto’s is
de 2e (grotere) maat.
Haaknaald 10+8+6
Op pagina 4 vind je de foto’s en tips van mijn testhaaksters Nadine en Jacoba terug, ze hebben
ieder hun eigen versie gehaakt en een paar dingen net iets anders gedaan. En mijn Quinty in
crèmewit (met wat aanpassingen) staat er ook bij.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Stokjes
Reliëfstokjes
Dubbele reliëfstokjes
De Alpinesteek en een variatie op de Alpinesteek met dubbele reliëfstokjes, via onderstaande
link zie je de uitleg van de gewone Alpinesteek
https://www.youtube.com/watch?v=VwvZwAx0qZA

Werkwijze:
Stekenverhouding met haaknaald 10: 9 steken en 6 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje! En haal eventueel voor alle zekerheid van elke kleur een extra bol,
dan heb je altijd voldoende in huis.
Je haakt dit vest volledig dubbeldraads van boven naar beneden, meteen de halsboord er aan
vast en vervolgens de mouwen er aan. Er zijn geen naden die je naderhand nog moet sluiten.
Het is een bomberjack-model met wijde mouwen.
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Achterpand:
Met haaknaald 10 haak je dubbeldraads 51-61 lossen
Toer 1: 3 keerlossen en de rest stokjes.
Toer 2: 1 keerlosse, de rest vasten.
Toer 3: 3 keerlossen, *dubbel reliëfstokje via voorzijde, stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde
van de toer.
Toer 4: 1 keerlosse, de rest vasten.
Toer 5: 3 keerlossen, *stokje, dubbel reliëfstokje via voorzijde*. Herhaal van * tot * tot het einde
van de toer. Het motief verspringt dus.
Toer 6 t/m 17-21: Herhaal toer 2 t/m 5 telkens.
Toer 18+19-22+23: Herhaal toer 2+3. Zet de draad even vast met een stekenmarkeerder.
Voorpand:
Pak het achterpand, leg deze ondersteboven met de binnenzijde op je buik, bevestig dan aan
de rechterzijde een nieuwe draad/bol.
Toer 1: 1 losse, de rest vasten, je haakt een hele toer.
Toer 2: 3 keerlossen, *stokje, dubbel reliëfstokje via voorzijde*. Herhaal van * tot * tot en met
steek 22-26, dit wordt de 1e kant/zijde van het voorpand. Je haakt de dubbele reliëfstokjes dus
om de stokjes (van de 1e toer) van het achterpand en daardoor heb je daar geen zichtbare
schoudernaad.
Toer 3: 1 keerlosse, de rest vasten.
Toer 4: 3 keerlossen, *dubbel reliëfstokje via voorzijde, stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde
van de toer. Het motief verspringt hier dus ook.
Toer 5 t/m 24-28: Herhaal toer 1 t/m 4 telkens.
Toer 25+26-29+30: Herhaal toer 1+2. Zet de draad hier even vast met een stekenmarkeerder.
Herhaal dit (toer 2 t/m 26-30) voor de andere kant/zijde van het voorpand, maar bevestig dan
weer een nieuwe bol bij/in steek 29-35 van toer 1.
Toer 27-31: Vouw de schoudernaden met de goede zijdes op elkaar dicht, met de draad van het
rechter voorpand ga je nu een toer vasten haken en daarmee de panden meteen sluiten bij de
oksels. Bij de oksels heb je nu een draad hangen van de bevestigde bollen, deze gebruik je
later voor de mouwen, dus niet afknippen!
Toer 28 t/m 42-32 t/m 46: Herhaal eerst toer 2 t/m 4 nog 1x, daarna 1 t/m 4 telkens.
Toer 43+44-47+48: Herhaal toer 1+2.
Toer 45 t/m 50-49 t/m 54: 3 keerlossen, dit wordt de boord, je haakt de boordsteek met
haaknaald 8 telkens 1 reliëfstokje via voorzijde, 1 reliëfstokje via achterzijde tot het einde van de
toer. Hierdoor krijg je ribbels.
Toer 51-55: nog 1 toer boordsteek maar dan met haaknaald 6.
Als het goed is, ben je nu rechtsonder geëindigd en nu ga je de halsboord haken.
Dit doe je met haaknaald 10, de reliëfstokjes verspringen ook in elke toer.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest mooi verdeeld halve stokjes tot je bij de linkerzijde onderaan bent.
Toer 2: 3 keerlossen, de rest van de toer stokjes in de voorste lus.
Toer 3: (met zwart) 3 keerlossen, *reliëfstokje via voorzijde, stokje*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer.
Toer 4: (met grijs) 3 keerlossen, *stokje, reliëfstokje via achterzijde*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer.
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Toer 5: (met groen) 3 keerlossen, *reliëfstokje via voorzijde, stokje*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer.
Toer 6: (met groen) 1 keerlosse, nog 1 toer met vaste om de steken uit de voorgaande toer om
het mooi af te werken.
Mouwen:
Toer 1: (met groen) met haaknaald 8 haak je vanuit de binnenzijde 2 lossen, de rest van de toer
halve stokjes, sluit met een halve vaste. Dit zijn bij mij 52 steken geworden.
Toer 2: (met zwart) met haaknaald 8 haak je 3 keerlossen, de rest van de toer haak je halve
stokjes in de achterste lus. Sluit de toer nu ook weer met een halve vaste.
Toer 3: vanaf hier weer haaknaald 10. 1 keerlosse, de rest vasten.
Toer 4: 3 keerlossen, *reliëfstokje via voorzijde, stokje*. Herhaal van * tot * tot het einde van de
toer en sluit weer met een halve vaste.
Toer 5: 1 keerlosse, de rest vasten. Sluit met een halve vaste.
Toer 6: 3 keerlossen, *stokje, reliëfstokje via voorzijde*. Herhaal van * tot * tot het einde van de
toer. Het motief verspringt dus. Sluit met een halve vaste.
Toer 7 t/m 22-26: Herhaal toer 3 t/m 6 telkens. Met zwart haak je t/m toer 13, met grijs haak je
toer 14+15 en dan vanaf toer 16 t/m 34-37 haak je weer met groen verder. Sluit elke toer met
een halve vaste.
Toer 23+24-27+28: Herhaal toer 3+4. Sluit met een halve vaste.
Toer 25-29: Hier ga je de helft aan steken minderen, met haaknaald 8 ga je verder, haak je
vasten, maar sla je telkens 1 steek over. Ik had nog 26 steken over. Sluit met een halve vaste.
Toer 26-30: 3 keerlossen, de rest van de toer haak je stokjes. Sluit met een halve vaste.
Toer 27 t/m 33-31 t/m 37: telkens 3 keerlossen, dit wordt de boord van de mouw, je haakt in de
boordsteek 1 reliëfstokje via voorzijde, 1 reliëfstokje via achterzijde tot het einde van de toer.
Hierdoor krijg je ribbels. Sluit telkens met een halve vaste.
Herhaal dit voor de andere mouw.
Werk alle draadjes nog weg en klaar is dit heerlijke vest!
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Nadine:
Maat 44 t/m 50, dus de grootste maat gehaakt.
Bijna 12 bollen Royal gebruikt, dus mijn tip is om bij de grootste maat
in een effen kleur toch 13 bollen in huis te halen. Het is bij mij
ongeveer maat 44 geworden. Superleuk patroon en leuk vest, ik ben
fan! Zwart is lastig te haken met de donkere dagen, dus zorg voor een
goede lamp. Ik had wat moeite met de halsboord, deze bleef wat
opkrullen. Haal de lussen van de reliëfstokjes goed op, dat helpt het
beste. Ik vond de mouwen ook wat lastig, ze zijn echt wijd, maar dat
komt met de manchet/boord ook in orde.

Jacoba:
Maat 36 t/m 42, dus de kleinste maat gehaakt.
12 bollen Thule, dat is 45% wol en 55 % acryl, 100 gram per bol met
een looplengte van 105 meter.
Bij de mouwen heb ik 42 steken gehaakt, geminderd door daar wel
elke steek te pakken, maar dan 2 vasten samen te haken in plaats
van telkens 1 over te slaan (zoals in het patroon staat), de
boord/manchetten gestart met 21 steken.
Voor- en achterpand 4 toeren extra gehaakt, dit ook bij de mouwen
gedaan.

Moon:
Maat 44 t/m 50, dus nogmaals de grootste maat gehaakt.
Voor mijn crèmewitte versie heb ik garen Medium van de Action
gebruikt, dit garen zou volgens het etiket (haaknaald 4-5, 100 gram
met 238 meter als looplengte) vergelijkbaar met Royal zijn, maar
het is toch anders geworden. Met dit garen kreeg ik ongeveer 10
cm minder omtrek en kortere panden en mouwen. Dus bij dit vest
heb ik het stekenaantal voor maat 44 t/m 50 aangehouden, maar bij
het voor- en achterpand én de mouwen 4 toeren extra gehaakt. Dit
vest is daarmee wat smaller, maar wel langer geworden dan de
groene en voor mij in deze kleur perfect. Het vest is dus wat
zwaarder, ik heb net iets meer dan 14 bollen gebruikt.
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