
Vest Beryl MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon

Materiaal:
750 gram garen had ik voor dit vest nodig, zorg dus voor 8
bollen acyl garen. 100 gram per bol, looplengte 238 meter
voor haaknaald 4-5, ik heb Royal van de Zeeman gebruikt.
Haaknaald 4+6+8
Dit patroon is voor ongeveer maat 44/46, op pagina 3 en 4
vind je de notities en tips van mijn testhaaksters Nadine,
Manon, Linda en Marion om met wat aanpassingen en
veranderingen de juiste maat voor jezelf te haken.

Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Via Instagram kwam ik onderstaand filmpje tegen, wel helaas linkshandig en in een taal die ik
niet begrijp. Het effect van deze steek vond ik zo leuk, dat ik die toch ben gaan gebruiken.
https://www.instagram.com/p/CDu691ipAwE/…
Maar als je blijft zoeken, vind je soms toch nog wat beters:
https://youtu.be/LT3N0YmFszo

Je haakt rond (je keert dus niet, dit is echt belangrijk om het effect van
de steek te krijgen) telkens een vaste in de achterste lus en de volgende
vaste in de 3 lussen (2 van de vaste en 1 van de overgebleven lus van 1
toer lager), toer er na verschuif je dat.
Ik blijf wel zoeken naar een betere versie qua instructiefilmpje en zal het
aanpassen/toevoegen aan het patroon, zodra ik het heb.

Werkwijze:
Je haakt 2 dezelfde panden links en rechts, voor en achter aan 1 stuk in het
rond vanuit de manchetten. Als je volledig mijn werkwijze aanhoudt en in het
rond haakt (niet keren dus), kun je het vest straks op 2 manieren dragen.
Deze steek heeft door dat rondhaken een supermooi effect. Zo mooi aan
beide zijdes, dat je eigenlijk niet kunt zeggen wat nu de binnen- of
buitenzijde genoemd mag worden.
Dat mag jij straks zelf kiezen.

Stekenverhouding (met haaknaald 8) 11 steken en 15 toeren maakt
ongeveer 10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje!
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Met haaknaald 4 haak je 14 lossen.
Toer 1: 2 keerlossen, 14 halve stokjes
Toer 2 t/m 23: telkens 2 keerlossen, 14 halve stokjes in de voorste lus. Hiermee
krijg je mooie ribbels aan beide zijdes.
Toer 24: vouw dit lapje dubbel en haak toer 1 en toer 23 met halve vasten aan
elkaar, pak van toer 23 maar 1 lusje van de bovenkant van de steek, dat is het
mooiste.
Dit vormt dan de manchet in het rond en vanaf hier haak je dus ook in het rond,
je keert niet.

Dan ga je de panden vormen, omdat je rondhaakt, haak je voor- en achterzijde
aan 1 stuk door.
Toer 1: Haak met haaknaald 6 op de rand van de manchet mooi verdeeld 24
vasten, maar sluit de toer niet. Haak dan 3 lossen en haak verder zoals de
steken zich voordoen en het filmpje aangeeft.
Toer 2: haak de steken zoals in het filmpje voorgedaan worden, maar let op: je
meerdert in elke toer in het boogje van 3 lossen (van de vorige toer) telkens
met 1 vaste- 3 lossen-1 vaste.
Toer 3 t/m 85: hier gebruik je haaknaald 8, dan wordt jouw haakwerk verder
mooi soepel. Toer 3 t/m 85 is bij mij 57 cm lang.

Herhaal het bovenstaande nog een keer om de andere helft van het vest te vormen.
Je hebt 2 gelijke delen links en rechts, die je aan de achterzijde aan elkaar gaat haken. Let
goed op dat je deze delen met dezelfde ‘goede’ kant aan de buitenzijde aan elkaar gaat haken.
Wat de ‘goede’ kant is, maakt niet echt uit, kies wat jij de mooiste kant vindt.
Leg beide delen plat neer, de punten alletwee naar beneden/aan de onderzijde. Je gaat nu
vanaf de onderkant beide zijdes samen haken door maar 1 lusje van de bovenkant van de steek
van beide panden te pakken, dat is het mooiste.
Haak 100 steken met halve vasten samen.
Aan 1 zijde krijg je dan een ribbel, de andere zijde heeft dat niet.

Vanuit de hals aan de achterzijde ga je dan de boord rondom haken. Dat doe je met dezelfde
steek volgens het filmpje, maar dan met het effect net andersom. Let dus goed op wat je
voorheen als binnenzijde had, daarop ga je nu de andere kant/zijde haken. Dan krijg je met
betrekking tot de boord rondom een heel ander effect met exact dezelfde steek. Haak 11 toeren
boord, sluit weer bovenaan het vest in de hals met een halve vaste.

Werk alle draadjes nog weg en jouw Beryl vest kun je dan heerlijk op 2 manieren gaan dragen!
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Linda:
Ik heb 7 bollen Scheepjes Velvet en haaknaald 8 volgens het patroon
gebruikt. 75 toeren (ipv 85) gehaakt en aan de achterzijde 86 steken
dichtgemaakt. Rondom 10 toeren boord gehaakt.

Manon:
Ik heb 6 bollen Royal gebruikt, ook 75 ipv 85 toeren volgens patroon
gehaakt. Eerste 2 toeren met naald 6, de rest met naald 8. het vest
valt nu als een M/L. Zit mij als gegoten en ik val beetje tussen die
maten in. Aan de achterzijde met 86 (ipv 100) steken dichtgemaakt.
12 toeren boord gehaakt rondom.

Marion:
Ik heb 8 bollen Royal Batik gebruikt, gehaakt met naald 7 (ipv naald
8), 100 toeren (ipv 85) en achter met 115 halve vasten aan elkaar
gehaakt. En dan nog 10 toeren voor rand eromheen. Het vest draagt
heerlijk en lekker warm.
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Nadine:
Ik heb 8 bollen Royal gebruikt, 97 toeren (dit werd bij mij ook 57cm) ipv 85 toeren.
Toch ook wel 100 steken dichtgemaakt aan de achterzijde, mijn tip is echt te passen om te zien
wat het mooiste zit bij jou. En dan nog voor de boord 13 toeren gehaakt.
Ik heb 3 modellen met 3 verschillende maten op de foto gezet, ze dragen allemaal hetzelfde
vest. Dus duidelijk te zien dat 1 maat geschikt is voor veel verschillende dames.
Ik vond het superleuk om te haken en het vest draagt zalig!
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