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Opmerkingen vooraf: 
• Dit vest valt als maat M/L. Voor een grotere of kleinere maat zul je het aantal steken, 

toeren en bollen garen moeten aanpassen. Ik leg uit hoe je het patroon aanpast, maar 
weet niet precies hoeveel garen je dan nodig hebt.  

• Maak een proeflapje om te zien welke maat haaknaald je nodig hebt. De afmetingen 
van dit vest zijn berekend aan de hand van het proeflapje. 

• Dit vest wordt van onder naar boven gehaakt. Je haakt eerst het voor- en achterpand 
in één keer en haakt later de mouwen aan het vest vast. Je hoeft dus geen onderdelen 
in elkaar te zetten.  

• Dit vest valt ruim, zodat je er heerlijk in kunt wegkruipen. 

• Onder elk stukje van het patroon staat een tekening, zodat je kunt zien hoe je werk er 
nu uitziet. De rode stip geeft aan waar je nu bent.  

 
Wat heb je nodig voor dit vest? 

• Garen: Scheepjes Pittsburgh – 188 meter per 100 gram 
Ik gebruikte ongeveer 700 gram  

• Haaknaald 6,0 mm (of kleiner of groter, afhankelijk van het proeflapje) 

• Steekmarkeerders 

• Stopnaald 

• Schaar 
 

Welke steken gebruik je? 
• L – Losse  

• KL – keerlosse 

• HV – Halve vaste 

• V – Vaste 

• V AL – Vaste in de achterste lus 

• HST – Half stokje 

• HST AL – Half stokje in de achterste lus 

  



3 
 

Afmetingen  
 

 Maat M/L 

Lengte van het vest (nek tot onder, je slaat het 
vest nog wel om in de nek) 

78 cm  

Breedte van het vest (helemaal open)  135 cm  

Breedte van het achterpand 54 cm  

Mouw onder (pols, plat gemeten) 11 cm  

Mouw boven (bovenarm, plat gemeten) 17 cm  

 
 

Proeflapje 

Haak het proeflapje met haaknaald 6,0 mm. Kloppen de afmetingen niet? Gebruik dan een 
maat kleiner (5,5 mm) of groter (6,5 mm) 
 
10 cm = 12 HST AL  
10 cm = 9 toeren 
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Patroon 

 

VOOR- EN ACHTERPAND 

Haak met haaknaald 6,0 mm (of groter of kleiner, afhankelijk van het proeflapje) 41 L.  

T1. Keer je werk. Begin in de derde L vanaf de naald en haak 39 HST. 

T2. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 39 HST AL.  

 
T3 tot en met 110. Haak 39 HST AL.  

 
Keer je werk een kwartslag. Je telt hier weer vanaf toer 1.  

Maat groter of kleiner haken? Pas het aantal toeren hier aan. Deze lange lap wordt het vest 

in de breedte.  

Bereken dit als volgt: Deze lange lap splits je straks op in drie delen, zodat je daar de mouwen 

bevestigt. Het middelste deel wordt het achterpand en bedraagt 40% van de totale breedte 

van het vest. Volg deze stappen: 

A. Hoe breed wil ik het achterpand hebben?  

Voorbeeld: ongeveer 54 centimeter 

B. Deel dit door 40 en vermenigvuldig het vervolgens met 100 (zo kom je op 100 procent).  

Voorbeeld: 54/40x100 =135 

C. Vermenigvuldig dit getal met 1,23 

Voorbeeld: 135x1,23 = 166,05 

D. Deel het getal door 1,5. 

Voorbeeld: 166,05/1,5 = 110,7 

E. Rond het getal af op een even aantal.  

Voorbeeld: 110,7 is afgerond 110, het moet een even aantal zijn.  

 

Dit laatste getal (110 in mijn geval) is het aantal toeren dat je haakt. 

 

Maat groter of kleiner haken?  

Vermenigvuldig het aantal toeren dat je gehaakt hebt met 1,5. Dit is het aantal V dat je 

verdeelt bij T1 hieronder.  

Voorbeeld: 110 x 1,5 = 165 V.  
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T1. Haak 165 V langs de zijkant van de 110 toeren. Je haakt 3 V langs elke 2 toeren.  

 

T2 tot en met 13.Haak 2 KL en keer je werk. Haak 165 HST AL. 

 

 

T14. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 50 HST AL.  

 

T15 tot en met 28. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 50 HST AL.  
 
Hecht af 

Maat groter of kleiner haken?  

Je werk splits je bij T14 op. Je maakt zo twee voorpanden en een achterpand. Een voorpand 

is ongeveer 30% van je steken, het achterpand 40%. 

Bij T14 haak je de eerste 30% van je steken (een voorpand). Bereken dit door je aantal steken 

te delen door 100 en vervolgens te vermenigvuldigen met 30.  

Voorbeeld: 165/100x30=49,5, afgerond 50 

Maat groter of kleiner haken?  

Je herhaalt T14 net zo vaak totdat je de mouwgaten groot genoeg vindt. Voor maat M/L is dit 

ongeveer 17 cm.  

Zorg ervoor dat je eindigt met een even getal (T28 in dit geval).  
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Hecht aan in de steek naast het eerste voorpand. Haak 2 L en plaats een steekmarkeerder in 
de 2e L, dit telt als je eerste steek.  

T14 . Haak 64 HST AL.  

 
T15. tot en met 28.  Haak 2 KL en keer je werk. Haak 65 HST AL. 

Hecht af 

 

 

Maat groter of kleiner haken?  

Je gaat nu het achterpand haken, dit is ongeveer 40% van je werk.   

Reken hiervoor het volgende uit: 

Totaal aantal steken – (2x aantal steken voorpand).  

Voorbeeld: 165-50-50=65 steken.  

Maat groter of kleiner haken?  

Haak hetzelfde aantal toeren als het eerste voorpand.   
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Hecht aan in de steek naast het achterpand. Haak 2 L en plaats een steekmarkeerder in de 2e 
L, dit telt als je eerste steek.  

T14. Haak 49  HST AL.  

 

T15  tot en met 28. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 50 HST AL. 

Hecht niet af, maar haak verder. 

 
 

 
T29.  Haak 2 KL en keer je werk. Je verbindt hier de drie panden weer. Haak 165 HST AL.  

T30 tot en met 47. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 165 HST AL.  

Hecht af.  

Maat groter of kleiner haken?  

Haak hier de rest van je steken. Dit zijn evenveel steken als het eerste voorpand.  

Maat groter of kleiner haken?  

Haak hetzelfde aantal toeren als het eerste voorpand en het achterpand.  

Maat groter of kleiner haken?  

Misschien ben je niet geëindigd bij T28, maar bij een ander aantal, haak toch verder bij T29.   

Je verbindt hier de drie panden en haakt weer het totaal aantal steken. Dit is dus: voorpand + 

achterpand + voorpand.  
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MOUWEN 

Je haakt de mouwen direct in het vest. Begin hierin onder de oksel van het vest. 

 
T1. Hecht aan aan de zijkant van T14  van het voorpand. Verdeel in totaal 24 V langs T14  tot 
en met 28. Doe dit op dezelfde manier als toen je het werk een kwartslag draaide. Je haakt 
dus 3 V langs elke 2 toeren. Plaats een steekmarkeerder in de eerste V. 
 
Draai je werk, zodat je langs T28 tot en met 14 van het achterpand nog eens 24 V kunt 
verdelen.  
Je hebt nu in totaal 48 V gehaakt. Sluit de toer met een HV in de V met de steekmarkeerder. 

T2. Keer je werk en haak een V AL in de HV waarmee je de toer sloot. Let op: deze V telt NIET 
mee als steek. Haak 48 HST AL.  

Maat groter of kleiner haken?  

Je verdeelt V langs de mouwgaten omhoog. Bereken het aantal V door het aantal toeren dat 

je daar gehaakt hebt (toer 14 tot en met …) te vermenigvuldigen met 1,5.  

Rond het getal af als dit een getal is met een cijfer achter de komma.   

Ditzelfde aantal V haak je ook terug als je je werk gedraaid hebt.  

Maat groter of kleiner haken?  

Je gaat nu bij een aantal toeren steken samenhaken, zodat je mindert. Blijf het vest passen 

om te kijken waar de minderingen voor jouw maat het mooist zijn. Hoe groter de maat, hoe 

meer minderingen je moet doen (de omtrek van de bovenarm van maat S en XL schelen veel 

meer dan de omtrek van de pols, vandaar dat elke maat meer of minder minderingen moet 

maken).  

Pas de lengte van de mouw aan door meer of minder toeren te haken.  

Tip: schrijf op bij welke toeren je mindert en hoeveel toeren je haakt, zodat je de tweede 

mouw precies hetzelfde kunt maken. 
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T3. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste 
twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 46 steken.  

T4. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 46 HST AL.  

T5. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste 
twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 44 steken.  

T6-8. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 44 HST AL.  

T9. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste 
twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 42 steken.  

T10-11. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 42 HST AL.  

T12. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 40 steken.  

T10-11. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 42 HST AL.  

T12. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 40 steken.  

T13-14. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 40 HST AL.  

T15. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 38 steken.  

T16-18. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 38 HST AL.  

T19. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 36 steken.  

T20-21. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 36 HST AL.  

T22. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 34 steken.  

T23-24. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 34 HST AL.  
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T25. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 32 steken.  

T26. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 30 steken.  

T27. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 28 steken.  

T28. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 26 steken.  

T29. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de 
laatste twee steken samen als HST AL.  
Je hebt nu nog 24 steken.  

T30. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak 24 HST AL.  

 
Hecht nog niet af. Je telt hier weer vanaf toer 1. 

Haak 12 L.  

T1. Keer je werk. Begin in de derde L vanaf de naald. Haak 10 HST. Haak vervolgens een HV in 
de eerste 3 steken van T30. 

T2. Haak een HV in de 2e HV waarmee je de vorige toer eindigde en sla de volgende HV over. 
Haak 10 HST in de HST van T1.  

T3. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 10 HST en haak vervolgens een HV in de volgende 3 
steken van T30. 

Herhaal T2 en 3 om en om totdat je in de laatste 3 steken van T30 een HV hebt gehaakt. Haak 
een HV in de 2e HV waarmee je de vorige toer eindigde en haak tot slot nog één toer met 10 
HST. Hecht af, maar laat een lange draad over. Naai daarmee de zijkant van de boord van de 
mouw dicht.  

Herhaal bovenstaande toeren voor de tweede mouw, maar begin nu bij T14 van het 
achterpand en eindig bij T14 van het voorpand.  

Maat groter of kleiner haken?  

Wil je de boord minder lang? Haak dan minder L. Wil je een langere boord? Haak dan meer L.  

Vervang T30 door de toer waar je mee geëindigd bent.  
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Mocht je nou erg blij worden van dit gratis patroon en in de toekomst graag meer gratis 
patronen van mij willen zien, doneer dan een bedrag naar keuze door hier te klikken. Alvast 
bedankt! 

 

Heb je dit vest gemaakt? Ik zou het super vinden als je de foto deelt via Instagram en mij hierin 

noemt: @Laurapetrahaakt 

 

Dit patroon mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit patroon is alleen voor 

eigen gebruik en het is niet toegestaan de inhoud van dit patroon te kopiëren, te delen of door 

te verkopen. 

Laura Petra Haakt 2022 

 

https://crochetawaywithme.com/doneer/
https://www.instagram.com/laurapetrahaakt/?hl=nl

