Lindy wikkelvest MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Sparkly Cake van de Action heb ik gebruikt, dat is 150 gram
per bol, looplengte 375 meter voor haaknaald 5-5,5.
600 gram garen (dus 4 bollen) had ik voor dit vest in maat
L/XL nodig, haal voor maat XXL een extra bol in huis.
Haaknaald 5+8
Dit patroon is voor maat S/M - L/XL - XXL uitgeschreven,
omdat je het vest wikkelt en vast knoopt, zal het altijd mooi
aansluitend passen.
Op pagina 6 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf
nagaan welke maat het beste bij je past. En vanaf pagina 5
vind je de notities en tips van mijn testhaaksters
Marouscha, Danny, Linda Simone, Glenda, Odette en Vera
om met wat aanpassingen en veranderingen de juiste
perfecte maat voor jezelf te haken.
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Via onderstaande link krijg je de uitleg van de combinatie van steken die ik gebruikt heb,
waardoor je het effect van dit vest krijgt. Maar let op, in het filmpje haken ze 3 stokjes, in mijn
patroon haak je 2 stokjes tussen de reliëfstokjes:
https://youtu.be/byNdwfNZgIc
Werkwijze:
Je haakt rond, je keert niet, maar sluit wel elke toer. Je haakt ook 2x hetzelfde, deze panden
haken, is niet heel lastig. Maar let op, als je de 2 panden aan elkaar gaat haken/maken, komt het
deel waar je echt goed moet opletten, dit is niet heel makkelijk, dat hebben mijn testhaaksters
ook gemerkt. Lees het patroon eerst goed door, zodat je niets mist aan tips.
Je haakt een deel van deze 2 panden aan elkaar vast waarmee je de rug vormt. Vervolgens werk
je dit af met een aantal toeren halsboord en doordat je dit met een kleinere naald doet, ontstaat
het model pas echt. Blijf tussendoor passen. Daarna een boord aan de onderzijde met aan 1
zijde een lang lint dat je om je taille wikkelt, met aan de andere zijde een korter lint, zodat je deze
aan de zijkant op je heup vast kunt knopen.
Stekenverhouding (met haaknaald 8) 13 steken en 8 toeren maakt ongeveer 10x10 cm.
Haak deze steek heel los en haak altijd een proeflapje!
En een tip voor degenen die van zichzelf weten dat ze strak haken (omdat ze gewend zijn
knuffels/amigurumi te haken) pak een grotere maat haaknaald, het verschil kan echt merkbaar
zijn bij dit vestje.

MbyMoon Lindy wikkelvest - Copyright © 2021 - Eigendom en ontwerp MbyMoon

Eerst haak je de boord/manchet:
Met haaknaald 5 haak je 20 lossen.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest haak je halve stokjes.
Toer 2 t/m 20-22-24: telkens 2 keerlossen, dan in de even toeren halve
stokjes in de achterste lus, in de oneven toeren halve stokjes in de
voorste lus.
Daardoor ontstaan aan 1 zijde duidelijke ribbels (dat is de
goede/buitenzijde, de andere kant heeft dat niet)
Sluit de manchet in het rond door de toer begin-lossen met halve
vasten samen te haken (naaien mag natuurlijk ook) met toer 20-22-24.
Toer 21-23-25: 2 lossen, haak vervolgens aan de zijkant (met de goede
zijde aan de buitenkant) om en om halve reliefstokjes op de ribbels en
halve stokjes tussen de ribbels. Als het goed is, geeft dat 40-44-48
steken. Sluit de toer met een halve vaste op de 2e losse van het begin.
Probeer vanaf hier de 3 beginlossen van elke toer te laten lijken op een
reliëfstokje, daarmee zie je straks bijna niet meer waar het begin van je
toer zit.
Toer 22-24-26: 3 lossen, 2 stokjes in het boogje tussen het reliëfstokje
en het halve stokje uit de vorige toer, 1 reliëfstokje op het reliëfstokje uit
de vorige toer, 2 stokjes weer in het boogje (zie filmpje voor extra duidelijkheid) sluit de toer met
een halve vaste op de 3e beginlosse. Je meerdert hier dus naar 60-66-72 steken.
Vanaf hier gebruik je haaknaald 8!
Toer 23-25-27 t/m 33-35-35: 3 lossen, 2 stokjes in het boogje tussen het reliëfstokje en het stokje
uit de vorige toer, 1 reliëfstokje op het reliëfstokje uit de vorige toer, 2 stokjes weer in het boogje
(zie filmpje voor extra duidelijkheid) sluit de toer met een halve vaste op de 3e beginlosse.
Toer 34-36-36: 3 lossen, je haakt de toer zoals voorgaande toeren,
maar vanaf hier ga je meerderen op 2 punten. Op het 1 na laaste
reliëfstokje (steek 57-63-69) haak je 1 reliëfstokje-1 losse-1 reliëfstokje
en om de beginlossen uit de vorige toer (dat lijkt op een reliëfstokje)
haak je nog 1 reliëfstokje-1 losse, waarna je de toer sluit met een halve
vaste in de 3e beginlosse.
Toer 35-37-37: 3 lossen, haak de toer zoals je voorheen deed, maar op
de 2 punten waar je in de vorige toer gemeerderd hebt, haak je tussen
die 2 reliëfstokjes 2 stokjes (om de extra losse uit de vorige toer).
Toer 36-38-38: 3 lossen, je haakt de toer zoals voorgaande toeren,
maar op de meerdering uit toer 34-36-36 haak je weer 1 reliëfstokje-1
losse-1 reliëfstokje (je meerdert dus op de meerdering) en om de
beginlossen uit de vorige toer (dat lijkt op een reliëfstokje) haak je nog 1
reliëfstokje-1 losse, waarna je de toer sluit met een halve vaste in de 3e
beginlosse.
Toer 37-39-39: 3 lossen, haak de toer zoals je voorheen deed, maar op
de 2 punten waar je in de vorige toer gemeerderd hebt, haak je tussen
die 2 reliëfstokjes 2 stokjes (om de extra losse uit de vorige toer).
Vanaf hier zal er dus tussen de meerderingen een nieuwe punt/driehoek gaan ontstaan.
Toer 38-40-40 t/m 63-67-71: herhaal de voorgaande 2 toeren telkens, zo meerder je in elke toer 4
steken op een logische manier, zie foto’s. Knip de draad niet af, laat het restant van de bol liggen.
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Pak een nieuwe bol en herhaal dit alles voor het 2e pand/deel van het vest.
Je zult zien dat er bij beide panden een splitsing zit, tussen de splitsing zitten de meerderingen in
driehoekvorm. Deze splitsing en meerderingen horen deels op je rug te zitten, het andere deel
gaat om je taille.
Leg de 2 delen naast elkaar, zodat je ziet hoe je de rug gaat vormen. De foto hieronder laat zien
hoe ik beide delen aan elkaar bevestigd heb. Het is even puzzelen en draaien tot je de juiste plek
hebt gevonden. Bij deze foto is de bovenzijde dus de hals.

Als je de juiste positie hebt bepaald, leg je de goede zijdes op elkaar, je
hebt achter in je nek 1 draad over van het linkerpand. Ik heb van de stokjes
aan beide zijdes 1 lus gepakt en samen gehaakt met halve vasten, de
reliefstokjes heb ik omhaakt met een halve vaste, daardoor lijkt de overgang
tussen de 2 panden iets minder dramatisch. Mijn testhaaksters hebben hun
eigen manier toegepast, dus kies hier ook wat je zelf het mooiste vindt.
Voor maat S/M haak je 50 steken samen, voor maat L/XL haak je 52 steken
samen en voor maat XXL haak je 54 steken samen. Knip de draad af.
Als je de rug samengevoegd hebt, ga je even passen. Dan zie je ook het
model ontstaan en dat je op 1 punt aan de voorzijde de andere draad nog
over hebt. Als het goed is, is dat de rechterzijde. Je ziet ook dat het nog niet
de juiste vorm heeft, dat ga je met de boorden creeëren.
Vanaf nu haak je weer verder met haaknaald 5. De goede zijde van het vest
heb je naar je toe en je keert na elke toer.
Toer 64-68-72: 2 lossen, rest van de toer halve stokjes in de achterste lus.
Toer 65-69-73: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes in de voorste lus.
Toer 66-70-74: 2 lossen, rest van de toer halve stokjes in de achterste lus.
Toer 67-71-75: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes in de voorste lus.
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Hiermee heb je de halsboord gevormd en als je nu past, merk je het
verschil wel, het model begint te ontstaan. Het kan ook dat met een
kleinere naald jouw boord te strak wordt, pak in dat geval een halve maat
grotere haaknaald. Knip de draad af.
Nu ga je nog een boord aan de onderzijde haken (met haaknaald 5) maar
ook direct het lint waarmee je straks kunt gaan wikkelen. De linkerzijde is
een heel stuk langer dan de rechterzijde.
Haak 130-150-160 lossen, bevestig aan de punt van het linkerpand. De
goede zijde van het vest heb je naar je toe.
Toer 68-72-76: in deze toer meerder je elke 3 steken een half stokje, je
haakt verder allemaal halve stokjes in de achterste lus.
Haak aan de andere punt/pand direct weer 40-50-60 lossen om het 2e deel
van het wikkel-lint te gaan vormen.
Toer 69-73-77: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes op de lossen,
vervolgens langs de panden in de voorste lus en weer halve stokjes op de
lossen.
Toer 70-74-78: 2 lossen, rest van de toer halve stokjes in de achterste lus.
Toer 71-75-79: 2 keerlossen, rest van de toer halve stokjes in de voorste lus.
Toer 72-76-80: 2 lossen, rest van de toer halve stokjes in de achterste lus.
Ik heb de uiteindes van de linten samengenaaid, dat vind ik zelf wat mooier staan.
Werk alle draadjes nog weg en je kunt dit heerlijke Lindy wikkelvest gaan dragen!
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Naam tester: Marouscha
Maat: S/M
Merk garen: Sparkly Cake van de Action
Materiaal: 82%acryl 18%polyester
Bestemd voor haaknaald: 5-5,5
Meters per bol: 375m
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 4 bollen
sparkling cake action
Haaknaald:5 en 8
Tips: eerst een proeflapje maken en goed
naar de foto's kijken. Ik heb de delen met
halve vasten aan de buitenkant
vastgemaakt (vind ik mooier)

Naam tester: Danny
Maat: S/M
Merk garen: Stylecraft Special
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 295m
Hoeveel gebruikt: 4 bollen
Haaknaald: 4 en 7
Tips: ik ben vaak te eigenwijs om een proeflapje te
maken. Doe dit wel! Mijn eerste mouwboord was veel
te groot. Tv kijken én haken gaat vaak samen, maar blijf
goed opletten!
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Naam tester: Linda
Maat: S/M
Merk garen: Medium (roze)van de Action
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters per bol: 238m
Hoeveelheid gebruikt gram/bollen: 5 bollen
Haaknaald: 4,5 en 7
Tips: rand met glitter garen gehaakt

Naam tester: Linda
Maat: S/M
Merk garen: cone met groen garen
Materiaal: Katoen denk ik
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters per bol: heel veel meterssss
Hoeveelheid gebruikt gram/bollen: halve cone
Haaknaald: 4,5 en 6
Tips: extra toeren erbij gedaan, omdat ik met naald 6 haakte
ipv 63 toeren naar 70 toeren

Naam tester: Linda
Maat: S/M
Merk garen: Saskia Recycle Wibra
Materiaal: 62%acryl 6%katoen 5%viscose 3%polyamide
24%polyester
Bestemd voor haaknaald: 4-4,5
Meters per bol: 700m
Hoeveelheid gebruikt gram/bollen: 2 bollen
Haaknaald: 4,5 en 7
Tips: haakt heerlijk weg!! Na 3 keer gemaakt te hebben …
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Naam tester: Glenda
Maat: L/XL
Merk garen: Royal Batik Zeeman en Royal
Zeeman
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 5-6 en 4-5
Meters per bol: 241m op allebei
Hoeveelheid gebruikt gram/bollen: 6 bollen
Royal Batik en iets meer dan een halve bol
gewone Royal
Haaknaald: 5 en 8
Tips: Ik heb hakend de halve stokjes opgezet
ook voor het lint. Tussendoor passen. Ik ben
gestopt bij 62 toeren, vond toen mijn mouwen
lang genoeg. Ik heb de panden aan de
binnenkant vast gehaakt met stokjes.
Ik heb een rand vasten om de mouwen gemaakt
die omgeslagen en vast gezet om de rand terug te laten komen.

Naam tester: Simone
Maat: L/XL
Merk garen: Medium van de Action
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters per bol: 238m
Hoeveelheid gebruikt gram/bollen: bijna 7 bollen (700
gram)
Haaknaald: 5 en 8
Tips: werk de draadjes echt pas op het laatst weg!! Ik
dacht de panden zijn klaar, dus ik werk de draadjes vast
weg. Daardoor had ik ook niet meer de draadjes die in
het patroon werden aangegeven en moest ik even
puzzelen om het vest goed in elkaar te leggen en
krijgen. Ik heb het achterpand trouwens aan elkaar
genaaid ipv gehaakt.
Gebruik steekmarkeerders op de meerderingen! En
vergeet niet dat je deze markeerders elke 10 of 15 toeren even mee moet verplaatsen naar
boven

😉👍🏻
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Naam tester: Odette
Maat: L/XL
Merk garen: Party van Zeeman
Materiaal: 91%acryl, 9%metaalwaren
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters per bol: 250m
Hoeveel gebruikt: 5,5 bol
Haaknaald: 5 en 7
Tips: proeflapje, wanneer het patroon los
gehaakt is, dan even spelen met je haaknaald. Ik
kwam met 7 uit op 11,5 stokjes, maar bij een
kleinere naald werd het te compact.
Mijn haakdraad heeft minder rek dan het garen
van het Action, waardoor de overslag aan de
voorzijde minder is.
Ben je links of heb je als linkerpoot, rechts leren
haken, dan kan het zijn dat je de andere kant op
haakt. Op zich geen probleem, maar je draden zullen aan de andere kant zitten dan het patroon
aangeeft.

Naam tester: Vera
Maat: XXL
Merk garen: Scheepjes Colour Crafter
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 5 bollen a 100 gram
Haaknaald: 5 en 7
Tips: eerst echt een proeflapje haken en tussendoor
passen.
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