Holly vest MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
Groen 100% acryl Medium van de Action
238m/100gr per bol voor haaknaald 4-5
900 gram, dus 9 bollen had ik voor mijn maat
XL(48/50) nodig, op maat gemaakt voor mezelf. Ik
ben 180cm lang, het vest komt tot op mijn knie.
Haaknaald 5
Dit patroon is voor maat S(36/38) - M(40/42) L(44/46) - XL(48/50) - XXL(52-54) - XXXL(56-58)
uitgeschreven.
Op pagina 4 staat mijn
MbyMoon-vriendelijke-cm-matentabel, dan kun je
voor jezelf nagaan welke maat het beste bij je past.
En na mijn matentabel vind je (op volgorde van de
kleinste naar de grootste maat) de notities en tips
van mijn testhaaksters Marouscha, Conny, Jacorine, Manon, Marion, Marije, Linda, Vera en Miranda
om met wat aanpassingen en veranderingen de juiste perfecte maat voor jezelf te haken. Van maat
XXXL volgen de testresultaten nog, maar de berekeningen die hieronder staan, kloppen voor deze
maat.
Steken die je gebruikt:
Losse
Vasten
Halve stokjes
Stokjes
Reliëfstokjes
Lacy Arrow Stitch (Engelse) uitleg via onderstaand linkje:
https://m.youtube.com/watch?v=KQwjGRCpezI
Afwerking/boordsteek met reliëfstokjes:
https://www.youtube.com/watch?v=mOAFTH2vLP8
Werkwijze:
Je haakt voor de voorpanden en het achterpand én de mouwen eerst de
delen met de leuke Lacy Arrow Stitch. Op je rug neem je 2x naast elkaar
het patroon van deze steek en meerder je naar 3x de Lacy Arrow Stitch,
waarvan je de uitleg in het filmpje kunt zien. Voor de voorpanden haak
twee keer apart een strook met 1x de Lacy Arrow Stitch. Die gaan we
daarna samenvoegen op de schouders en dan haak je aan de zijkanten
het voor- en achterpand in 1 keer door. Voor de mouwen haak je ook
eerst twee keer apart een strook met 1x Lacy Arrow Stitch en daarna de
rest van de mouwen. Let op: de stroken bepalen de lengte van het vest
en de mouwen, daar heb ik een afwijkende omschrijving bij staan die

MbyMoon Holly vest - Copyright © 2022 - Eigendom en ontwerp MbyMoon

berekend is op hoe lang je bent. De rest is berekend op jouw gekozen maat.
Stekenverhouding (niet de speciale steek, maar de stokjes met haaknaald 5) 16 steken en 7 toeren
maakt ongeveer 10x10 cm.
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 vest.
Achterpand:
Voorbereiding achterpand voor lichaamslengte in cm 150t/m160 160t/m170 - 170t/m180:
Je begint dus eerst met het middenstuk, 2x de Lacy Arrow Stitch van het
filmpje naast elkaar.
Haak 27 lossen.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes.
Toer 2: vanaf hier volg je het filmpje.
Haak de Lacy Arrow Stitch t/m toer 82-96-110.
Vanaf hier ga je in het midden tussen de 2 V-tjes van de Lacy Arrow
Stitch elke toer wat steken meerderen.
Toer 83-97-111 t/m 88-102-116: meerder je in het midden in 6 toeren
(elke toer 2 erbij) in totaal 12 steken, zodat je nogmaals een Lacy Arrow
Stitch kunt haken. De V voeg je vanaf de 86-100-114e toer ook toe.
Toer 89-103-117 t/m 104-118-132: 3x de Lacy Arrow Stitch naast elkaar
haken volgens het filmpje.
Voorpand:
Voorbereiding voorpand:
Je haakt 2 aparte stroken/boorden (1 voor links en 1 voor rechts) de
Lacy Arrow Stitch, begin met 15 lossen te haken.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes.
Toer 2: vanaf hier volg je het filmpje, je haakt het patroon dus 1x.
In totaal toer 104-118-132 toeren. Herhaal dit geheel nog een keer,
dan heb je dus 2 identieke stroken/boorden met de Lacy Arrow Stitch.
Bevestig beide stroken/boorden aan de linker en rechter kant van het
middenstuk van het achterpand, dat zijn de ‘schoudernaden’, dit aan
elkaar gemaakt is samen een grote Y-vorm. Let wel op dat je ze goed
aan elkaar maakt, dus de V-tjes aan de goede kant en op de juiste
manier, zodat je aan de voor- en achterzijde de V-vorm hebt/ziet. (dus
geen V op zijn kop)
Dan ga je aan weerzijde de rest van de panden haken.
Rechterzijde:
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de rechter boord (van de voorzijde), haak 3 lossen en
vervolgens reliefstokjes via de achterzijde (dat maakt de overgang van de boord naar de rest heel
logisch en niet hard, de ribbel die hier ontstaat, moet wel echt aan de binnenzijde zitten)
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Toer 2 t/m 8-12-16-20-24-28: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via
de achterste (in de even toeren) en voorste (in de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine
ribbels aan 1 zijde (de buitenzijde van het vest), zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt.
Linkerzijde:
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de linkerboord (van de voorzijde), haak 3 lossen en
vervolgens reliefstokjes via de voorzijde (let op, ook deze ribbel moet echt aan binnenzijde zitten)
Toer 2 t/m 8-12-16-20-24-28: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de
toer, verder met stokjes via de voorste (in de even toeren) en achterste (in
de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine ribbels aan 1 zijde (de
buitenzijde van het vest), zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt.
Mouwen:
Voorbereiding mouwen voor lichaamslengte in cm 150t/m160 - 160t/m170
- 170t/m180:
Je haakt 2 aparte stroken/boorden (1 voor de linkermouw en 1 voor de
rechter mouw) de Lacy Arrow Stitch, begin met 15 lossen te haken.
Toer 1: 2 keerlossen, de rest van de toer halve stokjes.
Toer 2: vanaf hier volg je het filmpje, je haakt het patroon dus 1x.
In totaal 43-57-71 toeren. Herhaal dit nog een keer, dan heb je dus 2
identieke stroken/boorden met de Lacy Arrow Stitch.
Let op: de mouwen van mijn vest zijn met deze stroken van 71 toeren (zie
de foto —>) best lang. Je krijgt met de strakkere boord een soort
pof-effect bij de pols. Mocht je dat niet mooi of fijn vinden, zorg dan dat je
deze 2 stroken een paar toeren korter maakt (kijk wel even naar de toeren
voor jouw lichaamslengte), voordat je de rest van de mouwen gaat haken.
Deze stroken bepalen dus de lengte van de mouw en achteraf kun je dat
dus niet, zonder heel veel uithalen, aanpassen.
Ook hier hetzelfde als met de voor- en achterpanden:
Rechterzijde:
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de rechter onderkant (dat is
straks de plek bij de pols), haak 3 lossen en vervolgens reliefstokjes via
de achterzijde (dat maakt de overgang van de boord naar de rest heel logisch en niet hard, de ribbel
hiervan moet echt aan de binnenzijde zitten)
Toer 2 t/m 9-10-11-12-13-14: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via
de achterste (in de even toeren) en voorste (in de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine
ribbels aan 1 zijde (de buitenzijde van het vest), zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt.
Linkerzijde:
Toer 1: Bevestig je draad aan de punt van de linker onderkant (dat is straks de plek bij de pols),
haak 3 lossen en vervolgens reliefstokjes via de voorzijde (let op, ook deze ribbel moet echt aan
binnenzijde zitten)
Toer 2 t/m 9-10-11-12-13-14: Telkens 3 keerlossen aan het begin van de toer, verder met stokjes via
de voorste (in de even toeren) en achterste (in de oneven toeren) lus. Daarmee vorm je kleine
ribbels aan 1 zijde (de buitenzijde van het vest), zodat je een ‘gebreid’ effect krijgt.
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Bevestig beide mouwen vervolgens aan de panden, dat is eventjes
uitrekenen en opletten met de V van het patroon (zorg dat deze dus in
het midden van de overgang voor- en achterpand zit). Ik heb dit hakend
gedaan en daarvoor van de randen van de panden de helft van de lus
genomen, dat geeft een mooier afgewerkt effect. Dit is wel even goed
opletten en uitzoeken, maar zo écht de moeite waard.
Dan sluit je de zijnaden van de panden en ook de naden aan de
onderzijde van de mouwen. Ook dat heb ik hakend gedaan en de helft
van de lus genomen, zodat je daar ook een mooiere afwerking krijgt aan
de buitenzijde.
Boorden (dubbeldraads):
Bij de mouwen heb ik heel bewust gekozen deze wat strakker te maken
(minder steken opgenomen, door in de 1e toer een aantal stokjes samen
te haken), de mouw is vrij lang en bij de pols redelijk wijd en met een
strakkere boord krijg je een leuk pof-effect onderaan tijdens het dragen.
Dus na het sluiten van de 1e toer even testen of het voor jou passend is.
Bij de mouwen haak je 10 toeren reliëfstokjes in boordsteek (zie voor
uitleg het filmpje/linkje hierboven), elke toer sluit je met een halve vaste in
de 1e steek en keer je.
Onderaan het vest minder je niet echt, deze boord hoeft niet strakker te
worden. Je haakt nog 8 toeren boord en je keert natuurlijk na elke toer.
Deze steek geeft wel een dikke(re) boord, ik vind dat mooi, maar je kunt
zelf natuurlijk kiezen voor een andere afwerking/haaksteek of je haakt deze enkeldraads.
Haak dan nog een afwerkrandje langs de boord voorzijde en de nek, ik heb reliëfvasten gehaakt.
Dan begin je rechtsonder bij het voorpand, haak de reliëfvasten via de voorzijde naar de andere
punt van het linkervoorpand.
Werk de eventuele losse draadjes nog weg en jouw Holly vest is klaar voor de herfst! En winter
natuurlijk..

Matentabel MbyMoon
Maten

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Damesmaat
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52
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Omvang borst
(cm)

82
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130
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(cm)
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(cm)
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123
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4XL

60

62

Naam tester: Marouscha
Maat: S
Lengte: omschrijving voor 170/180cm
Merk garen: Love this yarn
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 230m/142gr
Hoeveel bollen gebruikt: 7
Haaknaald: 5
Tips: eerst een proeflapje haken en
voor je de mouwen vasthaakt let op de
lengte


Naam tester: Conny
Maat: S
Lengte: omschrijving voor 160/170cm
Merk garen: Royal batik (Zeeman)
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald:5
Meters en gewicht per bol: 240m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: ietsje meer dan
6 bollen
Haaknaald: 5
Tips: mouw 10 toeren langer gemaakt
en kortere boorden 5 toeren. Boorden
enkeldraads gedaan. Superleuk
patroon, ga er zeker meer maken!
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Naam tester: Jacorine
Maat: M
Lengte: omschrijving voor 170/180cm
Merk garen: Crafty Things double knit
yarn, grey sparkle
Materiaal: 97%acryl/3% lurexdraad
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters en gewicht per bol: 300m/100g
Hoeveel bollen gebruikt: bijna 8 bollen
Haaknaald: 4,5
Tips: ik heb over de gehele lengte van
de voorpanden en stukje in de nek ook
een boord gehaakt. Ik vond dat het niet
genoeg over mijn voorgevel viel en
wilde wat meer breedte. Deze boord
bestaat uit 4 toeren stokjes en is
gehaakt zoals de boord bij de mouwen.
Alleen in de nek heb ik vasten gehaakt, want daar had ik de extra breedte niet nodig.
Wederom een prachtig patroon van MbyMoon die ik met veel plezier heb getest en het
resultaat zal ik veel dragen

🥰

Naam tester: Manon
Maat: M
Lengte: omschrijving voor 170/180cm
Merk garen: Royal (Zeeman)
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 241m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: bijna 8 bollen
+/- 730 gram
Haaknaald: 5
Tips: ik heb de mouwen gehaakt tot toer
65. Hierna de boord gehaakt, zoals
beschreven.
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Naam tester: Marion
Maat: M
Lengte: omschrijving voor 160/170cm
Merk garen: Royal (Zeeman)
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol:
241m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: iets meer dan
6
Haaknaald: 5,5
Tips: ik heb het patroon zelf
omgerekend naar een kleiner maatje
voor mijn kleindochter.

Naam tester: Marije
Maat: L
Lengte: omschrijving voor 160/170cm
Merk garen: Rico creative silky touch
dk vegan
Materiaal: 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4
Meters en gewicht per bol:
220m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: bijna 7 bollen
Haaknaald: 5
Tips: ik wilde geen grote pofmouwen
en heb daarom na het passen
besloten om mijn mouwen voor de
lengte 150/160 te maken. Het is echt
een heerlijk zittend vest wat je niet
meer wilt uittrekken en heel makkelijk
te maken. Ik vind dit echt een super patroon en ben blij dat ik hem mocht testen.
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Naam tester: Linda
Maat: L
Lengte: omschrijving voor 150/160cm
Merk garen: Drops air mix
Materiaal:
65%alpaca/28%polyamide/7%wol
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 150m/50gr
Hoeveel bollen gebruikt: 12 bollen
Haaknaald: 5
Tips: tussendoor passen en goed op
letten dat je de mouw er recht inzet!!
Mouwen heb ik op maat M gehaakt
voor de lengte, omdat het anders te
lang werd en voor de rest van het vest
de breedte van maat L aangehouden.

Naam tester: Vera
Maat: XL
Lengte: omschrijving voor 150/160cm
Merk garen: Royal (Zeeman)
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 5
Meters en gewicht per bol: 241m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: 8 bollen
Haaknaald: 6
Heb het patroon gevolgd, maar heb 2 toeren
minder aan de zijkanten van de panden en 1
toer minder bij de mouwen omdat ik een
haaknld groter heb gebruikt, maar heb
tussendoor gepast
Het vest haakt heerlijk weg.
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Naam tester: Vera
Maat: XXL
Lengte: omschrijving voor 160-170cm
Merk garen: Saskia (Wibra)
Materiaal: 100%acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-4,5
Meters en gewicht per bol: 340m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: 10 bollen
Haaknaald: 6
Tips: omdat ik met een haaknld groter
heb gehaakt heb ik het voor- en
achterpand 4 toeren minder gedaan en
de mouwen 2 toeren minder, maar dat is
tussendoor gewoon even passen. Voor
de rest heb ik het patroon gevolgd,
behalve bij de 1e V in de meerdering in
het achterpand heb ik met 3 lossen
gehaakt.

Naam tester: Miranda
Maat: XXL
Lengte: omschrijving voor 150/160 cm
Merk garen: grijze Royal (Zeeman) en
roze Medium (Action)
Materiaal: beiden 100% acryl
Bestemd voor haaknaald: 4-5
Meters en gewicht per bol: Royal is
241m/100gr 241, Medium is
238m/100gr
Hoeveel bollen gebruikt: grijs: 5,5 bol.
roze 5 bollen
Haaknaald: 5
Tips: de Arrowsteek luchtig haken,
absoluut niet te strak. Verder heb ik de
panden in evenredige stukken verdeeld
qua toeren: 24 toeren gedeeld door 3 is
16 toeren roze, 8 toeren grijs. Bij het
sluiten van het zijpand heb je dan ook 16 toeren grijs totaal. De rest haakte heerlijk weg.
De afwerking rondom langs de voorkant in losse kreeftensteek. Een zalig patroon wat ik
weer mocht testhaken voor Moon. Superblij met dit vest. Je trekt het aan en het zit gelijk
lekker en cosy.
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