
CREATIEF

In het voorjaar kan het 

nog guur en waterkoud 

zijn. Maar met dit war-

me, gehaakte jasje blijft 

een kleintje lekker warm! 

Haak ‘m zelf in een kleur 

die je mooi vindt.
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 M AT E N  

3 maanden  (6 maanden/12 

maanden)

 B E N O D I G D H E D E N  

• Kwaliteit Partner 6 van 

Phildar (50% polyamide, 25% 

kamwol en 25% acryl): 

6 (7/9) bollen 

kleur Ecru • 

Haaknld. nr. 6 

• 6 knopen 

en 6 grote 

drukkers

Steken en afkortingen
Losse (L.) of kettingst.

Halve vaste (h.v.): steek de haaknld. in 1 st., neem een lus 

op en trek deze onmiddellijk door de lus op de haaknaald

Vaste (v.): steek de haaknld. in 1 steek, neem 1 lus op, maak 

1 omslag en trek de draad door de 2 lussen op de haaknld

Stokje (stk.): maak een omslag, steek de haaknld. in 1 st., 

neem een lus op, maak 1 omslag, trek 

de draad door de eerste 2 lussen, 

maak 1 omslag, trek de draad 

door de laatste 2 lussen op 

de haaknld

Half stokje (h.stk): maak 

1 omslag, steek de haak-

nld in 1 st., neem een 

lus op, maak 1 omslag, 

trek de draad door de 3 

lussen op de haaknld

Gehaakt babyjasje

tekst L. BLOK-BOER  |  beeld  HUIBERT VAN ROSSUM   |   patroon PHILDAR



 P R O E F L A PJ E S  M A K E N 

Proeflapjes maken is onmisbaar voor het 
verkrijgen van een haakwerk in de juiste 
afmetingen. Maak de volgende proeflapjes:
•   10 cm  vv., haaknld. nr. 6 = 14 st. en 35 tr. = 

20 cm.

•   10 sterren, haaknld. nr. 6 = 13 cm

•   10 cm sterst., haaknld. nr. 6 = 10 tr. 

Sterst.:
1e tr. (aan de goede kant van het werk): 
begin in de 2e l. vanaf de haaknld., steek 

de haaknld . in de volg. 5 l. en neem een 

lus op (u hebt 6 st. op de haaknld.), maak 1 

omslag en trek de draad door de 6 lussen 

op de haaknld.), hk. 1 l. die een gaatje gaat 

vormen boven de 6 st.,* steek de haaknld.

in dit gaatje en neem een lus op, steek de 

haaknld. in de zijkant van de laatste van 6 

st. en neem een lus op, steek de haaknld.,in 

dezelfde l. als daar waar u de laatste van 

de vorige 6 lussen gemaakt hebt en neem 

een lus op, steek de haaknld  in ieder van 

de volg. 2 l. en neem een lus op = 6 st. op de 

haaknld.  maak 1 omslag, trek de draad door 

de 6 lussen. 1 l.*. Herhaal van * tot * en eindig 

met 1 stk. in de laatste l.

2e tr: 2l., 2 h. stk. in het gaatje van ied. ster, 

eindig met 1 h. stk. in de laatste st.

3e tr.: 3 l., steek de haaknld. in de 2e l. vanaf 

de haaknld. en neem een lus op, steek 

de haaknld. in de 3e l. vanaf de haaknld. 

en neem een lus op, steek de haaknld. in 

de eerste 3 st. van de tr. = 6 lussen op de 

haaknld., maak een omslag, trek de draad 

door de 6 lussen op de haaknld., 1 l., *steek 

de haaknld. in het gaatje en neem een lus 

op, steek de haaknld. in de zijkant van de 

laatste  van 6 st. en neem een lus op, steek 

de haaknld.in dezelfde st. als daar waar u de 

laatste van de vorige 6 lussen gemaakt hebt 

en neem een lus op.

Steek de haaknld. in ied. van de volg. 2 st. 

en neem een lus op = 6 st. op de haaknld., 

maak een omslag en trek de draad door 

de 6 lussen op de haaknld., 1 l. *. Herh. van 

* tot * en eindig  met 1 h. stk. in de laatste l., 

omkeren. Herh. steeds de 2e en 3e toer.

 A F W E R K I N G 

Sluit de schoudernaden. Zet 

de mouwen in de armsga-

ten. Sluit de zij- en mouw-

naden. Hk. met de haaknld. 

nr. 6 v. rond de hals en begin 

hierbij op 4 cm van de uitein-

den. Op 8 cm tot. hoogte, het 

werk afk. (bij het gesloten 

vestje bevinden de uiteinden 

zich rand aan rand).

In plaats van knoopsgaten 

kunt u beter grote drukkers 

gebruiken en hier de boven-

kant van onder de knoop te 

plaatsen. Dat is niet zicht-

baar en sluit het vestje met 

drukkers in plaats van met 

knoopsgaten.

Naai de knopen op het 

linkervoorpand, de 1e reeks 

op 8 (10/12) cm tot. hoogte, 

de 1e knoop op 2 cm van de 

kant, de volgende met een 

tussenafstand van 6 cm.

Naai 1 reeks knopen 1 cm 

onder de hals en de laatste 

reeks in het midden van de 

eerste 2.
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 W E R K W I J Z E 

Rugpand
Haak op een basisketting van 28 

(30/32) cm, hetzij 47 (51/55) l., 

met de haaknld. nr. 6 in sterstk. (zie 

gebruikte steken). U hebt 21 (23/25) 

sterren.

Op 19 (21/23) cm tot. hoogte, de 

kantst. met een gekleurde draad 

merken om de armsgaten aan te 

duiden.

Op 28 (31/34) cm tot. hoogte, voor 

de hals de midd. 5 (7/7) sterren afk., 

daarna ied. deel apart verder hk.

Op 29 (32/35) cm tot. hoogte, de 

rest. 8 (8/9) sterren voor de schou-

der afk.

Eindig de andere halszijde.

Rechtervoorpand
Hk. op een basisketting van 18 

(19/20) cm, hetzij  33 (35/37) l., 

met de haaknld. nr. 6 in sterst. (zie 

gebruikte steken).

U hebt 14 (15/16) sterren.

Op 19 (21/23) cm tot. hoogte, de 

linkerkantst. met een gekleurde 

draad merken om het armsgat aan 

te duiden.

Op 24 (27/29) cm tot. hoogte, voor 

de hals rechts 1 x 5 sterren afk., 

daarna in ied. tr.: 1 x 1 ster (2 x 1 ster / 

2 x 1 ster).

Op 29 (32/35 ) cm tot. hoogte, de 

rest. 8 (8/9) sterren voor de schou-

der afk.

Haak het linkervoorpand in spiegel-

beeld.

Mouwen
Hk. op een basisketting van 17 

(18/19) cm, hetzij 31 (33/35) l., met 

de haaknld.nr. 6 in sterst.

U hebt  13 (14/15) sterren

Meerder aan weersz. om de 5 tr.: 2 x 1 

ster (om de 5 tr.: 2 x 1 ster /4 tr. hoger: 

1 x 1 ster en om de 5 tr.: 2 x 1 ster).

Op 14 (16/19) cm. tot. hoogte, de 

rest. 15 (16/18) sterren afk. 

Haak een tweede zelfde mouw.


