Vest Bobby MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Dit patroon is voor maat 38/40(S) - 42/44(M) - 46/48(L) 50/52(XL) uitgeschreven en valt lekker ruim.
Ik heb Budgetyarn.com Soft Aran gebruikt.
40 gram per bol, 120 meter voor naald 4.
(Scheepjes Softy is vergelijkbaar garen, maar die zijn 50 gram
per bol en 145 meter)
Haaknaald 5+4
In totaal dus 675 gram gebruikt voor mijn maat 46/48, dat zijn
bijna 17 bollen in gewicht.
9x jeansblauw 061
2x roze 044
2x geel 010
2x jade/mint 073
5x grijs 095
Haak je een kleinere maat met dit garen, heb je van mint, roze en geel maar 1 bol nodig.
Maat 38/40 en 42/44 (inclusief boord)
Blauw -> voor- en achterpand toer 1 t/m 62+69+70+77+78, mouw toer 1 t/m 19
Roze -> voor- en achterpand toer 63+64+71+72+79+80 mouw toer 20+21
Geel -> voor- en achterpand toer 65+66+73+74+81+82, mouw toer 22+23
Mint -> voor- en achterpand toer 67+68+75+76+83+84, mouw toer 24+25
Grijs -> voor- en achterpand toer 85 t/m 94, mouw toer 26 t/m 53
Maat 46/48 en 50/52 (inclusief boord)
Blauw -> voor- en achterpand toer 1 t/m 68+75+76+83+84, mouw toer 1 t/m 25.
Roze -> voor- en achterpand toer 69+70+77+78+85+86, mouw 26+27
Geel -> voor- en achterpand toer 71+72+79+80+87+88, mouw 28+29
Mint -> voor- en achterpand toer 73+74+81+82+89+90, mouw 30+31
Grijs -> voor- en achterpand toer 91 t/m 104, mouw 32 t/m 57
Als je niet zo lang bent en/of minder lange armen hebt, minder dan toeren op de blauwe
kleur, advies geldt voor mouwen/voor- en achterpand, dan hou je de kleurverdeling het
mooist! Andersom geldt dit ook voor een nog langer vest, haak dan juist meer toeren met
de basiskleur blauw.
Voor alle maten haak je bij de halsboord in dezelfde volgorde (blauw/roze/geel/mint/grijs)
van elke kleur 2 toeren.
Op pagina 5 staat mijn matentabel, dan kun je voor jezelf nagaan welke maat het beste
bij je past.
Mijn matenverdeling wijkt deze keer af van mijn tabel, kijk voor jouw maat eventueel ook naar de cm.
En op pagina 6 t/m 10 vind je de foto’s, notities en tips van mijn testhaaksters Linda, Annemarie,
Marouscha, Marion, Cindy, Hilde, Ester, Jacorine en Miranda terug om met wat aanpassingen en
veranderingen de juiste perfecte maat voor jezelf (of voor een ander) te haken.
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Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vasten
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Werkwijze:
In dit patroon staat het vest uitgeschreven, gehaakt van boven naar beneden en
helemaal direct aan elkaar gehaakt. Achteraf hoef je helemaal niets meer in elkaar
te zetten of te naaien. Je haakt eerst een stuk (heen en weer, dus je keert bij elke
toer) achterpand tot aan de oksel, daarna vorm je de 2 delen links-rechts van het
voorpand tot aan de oksel (ook dit haak je heen en weer). Dan sluit je de oksels, je
blijjft elke toer keren. Ook bij de mouwen keer je bij elke toer, ook al haak je rond,
het verschil bij in een spiraal haken, kan ook bij fluffy garen zichtbaar zijn in het
eindresultaat. Kies je er voor om dit vest met ander niet-fluffy/harig garen te haken,
ook dan het advies om altijd te keren dus.
Het vest is aan binnen- en buitenzijde helemaal hetzelfde, tot je de halsboord gaat
haken.
Stekenverhouding (met haaknaald 5) 12 steken en 10 toeren maakt ongeveer
10x10 cm.
Haak altijd een proeflapje! En kijk goed naar de foto’s die in het patroon
opgenomen zijn voor extra duidelijkheid.
Achterpand:
Met haaknaald 5 haak je met dubbele draad (dit maakt het begin extra stevig en gaat het niet snel lubberen)
76-88-100-112 lossen + 2 keerlossen.
Toer 1: Vanaf hier haak je enkeldraads verder, vanaf de 4e losse haak je rest van de toer halve stokjes.
Toer 2 t/m 22-26-30-34: telkens 2 keerlossen, de rest van de toer haak je halve stokjes tussen de halve
stokjes/steken van de vorige toer.
Zet de draad even vast met een steekmarkeerder of een speldje, dus niet afknippen.
Voorpand:
Nu ga je de 2 delen van het voorpand haken, allemaal enkeldraads.
Beschrijving voor alle maten:
Toer 1: Pak je haakwerk op zijn kop, bevestig een nieuwe bol aan de staart van toer
1 van het achterpand en haak halve stokjes tussen de halve stokjes/steken van de
1e toer achterpand, haak niet de hele toer maar t/m steek 30-36-40-46.
Toer 2 t/m 38-38-42-42: telkens 2 keerlossen, rest van de toer haak je halve stokjes
tussen de stokjes van de vorige toer.
Zet de draad even vast met een steekmarkeerder of een speldje, dus niet
afknippen.
Herhaal dit ook voor de ander helft van het voorpand, tel bij toer 1 van het
achterpadn dan 16-16-20-20 steken verder (dit wordt de hals aan de achterzijde)
en bevestig een nieuwe bol. Haak vervolgens deels het andere pand van de
voorzijde t/m toer 38-38-42-42, zet de draad even vast met een steekmarkeerder of
een speldje, dus niet afknippen.
In het midden achter heb je dan 16-16-20-20 steken overgeslagen.
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Vouw de lap die je nu hebt, dubbel en zorg dat de onderzijdes op elkaar liggen. Dan zie je dat je het
bovenste deel van het vest af hebt. Het voorpand is langer gehaakt, dat vormt dus
direct de hals aan de achterzijde.
Zet de punten van de oksels aan elkaar vast met een steekmarkeerder. Je hebt nu
mogelijk op 3 plekken een draad/bol hangen. Kies voor 1 punt/draad/bol waarmee
je verder gaat haken, het beste is daarvoor een bol van voorpand kiezen die in het
midden zit aan de voorzijde, dat is het mooiste startpunt. De draad bij een oksel
kun je straks weer oppakken om de mouw te gaan vormen, knip die dus niet af.
Verder haken aan het voor/achterpand:
Hou een steekmarkeerder op het startpunt bij de oksels, die je elke keer verplaatst.
Vanaf dit punt is het dan makkelijker om je aantal toeren bij te houden.
Voor maat 38/40 en maat 42/44 haak je nog 50 toeren tot de boord (dat is inclusief
de kleurwisselingen en je telt het aantal toeren verder vanaf het voorpand) aan het
voor/achterpand, gewoon weer elke toer keren, 2 keerlossen en vervolgens halve
stokjes tussen de halve stokjes van de vorige toer.
Indien je langer dan 170/175cm bent, kun je eventueel meer toeren haken om voor
jou een passende lengte van je vest te verkrijgen. Voer dit dan ook door op de mouwen, hou wel rekening
met de kleurverdeling! (zie tip hierboven)
Voor maat 46/48 en maat 50/52 haak je nog 56 toeren tot de boord (dat is inclusief de kleurwisselingen en
je telt het aantal toeren verder vanaf het voorpand) aan het voor/achterpand, weer elke toer keren, 2
keerlossen en vervolgens halve stokjes tussen de halve stokjes van de vorige toer.
Indien je kleiner bent dan 170/175 cm, zou je wat minder toeren kunnen haken, omdat het vest anders te
lang kan worden voor jou, hou ook hier rekening met de kleurverdeling! (zie tip hierboven)
Dan ga je de boord aan de onderzijde haken met haaknaald 4.
Toer 89-89-98-98: 3 keerlossen, haak de rest van de toer stokjes (dus geen halve stokjes!) tussen de steken
uit de vorige toer. Om de ongeveer 20 steken haak je telkens 2 steken samen, daardoor minder je wat
steken over die toer en valt het vest mooier.
Toer 90-90-99-99 t/m 95-95-104-104: Haak reliëfstokjes via voor/achter zoals je de boordsteek haakt, óp de
steken uit de voorgaande toer, dus niet meer er tussen. Begin elke toer met 3
keerlossen en keer dus ook elke toer.
Dan ga je de boord langs de hals haken, dit doe je met haaknaald 4.
Als het goed is, heb je aan 1 punt nog een restant van je bol hangen. Als dit de
kleur is, waarmee je verder wilt haken, pak deze draad dan op. Mocht je met een
andere kleur willen beginnen, hecht af en bevestig dan een nieuwe draad.
Toer 1: Haak 2 lossen en dan mooi verdeeld halve reliefstokjes via voorzijde om de
steken zoals ze zich voordoen, maar zorg dat je er zeker niet teveel haaksteken
maakt, de boord kan daardoor gaan lubberen. Je kunt er voor kiezen om hier en
daar 2 steken/boogjes samen te haken, daar zie je later vrijwel niets meer van.
Haak helemaal via de achterzijde van het achterpand door naar de andere punt
van het voorpand.
Toer 2 t/m 8: telkens 2 keerlossen, rest van de toeren haak je halve stokjes tussen
de stokjes van de vorige toer. Achter in de hals haak je in de 2 hoeken in toer 4 en
6 2x2 steken samen, waardoor je iets mindert en de hals iets ronder wordt.
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Mouwen:
Pak de draad bij de oksel (die je nog hebt zitten) of bevestig een nieuwe bol.
Bevestig eventueel ook opnieuw een steekmarkeerder, dat helpt je bij het
bijhouden van het aantal toeren.
Voor maat 38/40 en maat 42/44:
Toer 1: 2 lossen, haak mooi verdeeld ongeveer 56-60 halve stokjes tussen de
boogjes zoals ze zich voordoen. 1 of 2 steken meer/minder maakt niet zo veel uit.
Dan nog 47 toeren haken tot de boord, gewoon weer elke toer keren, beginnen
met 2 keerlossen en dan halve stokjes tussen de halve stokjes van de vorige toer.
Toer 48: 2 keerlossen, deze toer ga je flink minderen, elke 2 steken haak je samen.
Toer 49: 2 keerlossen, de rest van deze toer haak je halve stokjes tussen de
steken.
Dan ga je de boord haken met haaknaald 4.
Toer 50: 3 keerlossen, haak de rest van de toer stokjes (dus geen halve stokjes!)
tussen de steken uit de vorige toer.
Toer 51 t/m 53: Haak reliëfstokjes via voor/achter zoals je de boordsteek haakt, óp
de steken, dus niet meer er tussen. Begin elke toer met 3 keerlossen.
Voor maat 46/48 en maat 50/52:
Toer 1: 2 lossen, haak mooi verdeeld ongeveer 72-76 halve stokjes tussen de boogjes zoals ze zich
voordoen. 1 of 2 steken meer/minder maakt niet zo veel uit.
Dan nog 51 toeren haken tot de boord, gewoon weer elke toer keren, beginnen met 2 keerlossen en dan
halve stokjes tussen de halve stokjes van de vorige toer
Toer 52: 2 keerlossen, deze toer ga je flink minderen, elke 2 steken haak je samen.
Toer 53: 2 keerlossen, de rest van deze toer haak je halve stokjes tussen de steken.
Dan ga je de boord haken met haaknaald 4.
Toer 54: 3 keerlossen, haak de rest van de toer stokjes (dus geen halve stokjes!) tussen de steken uit de
vorige toer.
Toer 55 t/m 57: Haak reliëfstokjes via voor/achter zoals je de boordsteek haakt, óp de steken, dus niet meer
er tussen. Begin elke toer met 3 keerlossen.
Werk eventueel nog alle draadjes weg en je kunt dit heerlijk zachte vest gaan dragen!
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Matentabel MbyMoon
Maten

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Dames
maat

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

Omvang
borst
(cm)

82

86

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Omvang
taille
(cm)

66

70

74

79

84

89

94

100

106

112

118

124

130

136

142

Omvang
heup
(cm)

90

94

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

148

153

158

Ester, Jacorine en Miranda
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4XL

Naam tester: Linda
Maat: 38/40
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran en Scheepjes
softy en Zeeman Victoria
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: Soft Aran: 120m/40gr
Scheepjes: 145m/50gr
Zeeman Victoria: 125m/100gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 7x donkergrijs,
2x lichtgrijs, 1x Victoria
Haaknaald: 5+4
Tips: ik ben 1.58!! Omdat ik klein ben heb ik bij de
body en mouwen minder toeren gehaakt: het
donkergrijze gedeelte 15 toeren minder gehaakt en
aan de onderkant in het licht grijze gedeelte 5 toeren
minder gehaakt. Zo kwam het bij mij beter uit.
Heerlijk vest om te haken en om in te wonen

🥰

Naam tester: Annemarie
Maat: 38/40
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 8x donkergrijs, 5x
lichtgrijs, 1x lichtroze, 1x beige, 1x roze
Haaknaald: 5,5+4
Tips: haak een proeflapje in de gebruikte steken. Door
het proeflapje kwam ik erachter dat ik met een grotere
haaknaald moest haken. Na het haken van voor- en
achterpand was het gewicht van mijn roze bol dat ik
over had aanzienlijk verschillend tov mijn andere
kleurwissel bollen. Ik heb toen eerst de mouwen
gehaakt zodat die overeenkwamen met de panden en
de boord langs de hals met de overige kleuren
gehaakt. Voor de boord aan de mouw heb ik 2 toeren
minderingen gemaakt om de boorden aansluitend aan
de pols te maken.
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Naam tester: Marouscha
Maat: 38/40
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 7x grijs, 4x zwart,
1x rood, 1x blauw, 1x lichtgrijs
Haaknaald: 4,5 + 5,5
Tips: altijd eerst een proeflapje haken, van te voren
opschrijven of markeren wanneer de kleurwissel is. Ik
heb de breedte van maat 38/40 aangehouden maar de
lengte van de grotere maat aangezien ik lang ben
(180cm)

Naam tester: Marion
Maat: 38/40
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 8x grijs, 3x geel, 1x mint, 1x wit en
1x roze
Haaknaald: 5+4
Tips: als je begint aan dit vest kun je niet meer ophouden.
Dus pas op!

😂
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Naam tester: Hilde
Maat: 46/48
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen:
15x zwart, 1x donkergrijs, 2x lichtgrijs, 2x denim, 2x
donkerblauw, 1x babyblauw
Haaknaald: 4 en 5
Tips: Haak altijd een testlapje. Ik heb een andere
kleurenverdeling gekozen (2 donkergrijs, 3 lichtgrijs, 3
denim, 3 donkerblauw, 2 babyblauw, 3 donkerblauw, 3
denim, 3 lichtgrijs, 2 donkergrijs) gebruikt. Ik heb de
halsboord en de onderste toeren in zwart gehaakt.
Ik heb bij de mouwen al in het gekleurde gedeelte 4x2
steken geminderd. Super patroon om te haken. En het
vest is heerlijk zacht.

De info & tips van Cindy volgen nog!
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Naam tester: Jacorine
Maat: 46/48
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 11x lichtgrijs, 5x
donkergrijs, 1x donkerblauw, 1x denim, 1x lichtblauw
Haaknaald: 4,5 + 5
Tips: ik heb zelf de boord bij de mouwen een
dubbele toer geminderd. Dit zorgt ervoor dat de
mouwboord bij de pols strak aansluit. Dat vind ik
prettig.

Naam tester: Ester
Maat: 46/48
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikte gram/bollen: 11x donkergrijs,
3x lichtgrijs, 3x creme, 2x lichtroze
Haaknaald: voor- en achterpand 4,5+5,5
mouwen met 5+4
Tips: tussendoor veel passen om de juiste lengte te
haken. Ik heb bij het voor- en achterpand minder
rijen gehaakt van de hoofdkleur en verder gegaan
met de strepen. Bij de mouwen heb ik de hoofdkleur
minder gehaakt, toen verder gegaan met de strepen
en bij het licht grijs minder rijen gehaakt tot aan de
boord, anders werden de mouwen voor mij te lang.
Het is een heel fijn patroon haakt heel fijn weg en het
resultaat is super
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Naam tester: Miranda
Maat: 50/52
Merk garen: Budgetyarn.com Soft Aran
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters per bol: 120m/40gr
Hoeveelheid gebruikt garen:
8x blauw, 2x roze, 2x mint, 2x geel, 3x lichtgrijs
Haaknaald: 5+4
Tips: ivm mijn lengte (157cm) bij het voor- en achterpand 10 toeren blauw minder gehaakt, dat is ongeveer -10
cm. Toer 68 = is bij mij toer 58.
Dan begonnen met de strepen:
Blauw toer 59+60+67+68+75+76
Roze toer 61+62+69+70+77+78
Geel toer 63+64+71+72+79+80
Mint toer 65+66+73+74+81+82
Grijs toer 83 t/m 96
Bij de mouwen net als het vest 10 toeren minder met de hoofdkleur gehaakt.
Blauw toer 1 t/m 15+22+23+30+31
Roze toer 16+17+24+25+32+33
Geel toer 18+19+26+27+34+35
Mint toer 20+21+28+29+36+37
Grijs toer 38 t/m 47
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