Vestje
Dit leuke meisjesvestje is altijd makkelijk voor over een jurk
of T-shirt. Als het net even wat frisser is bijvoorbeeld. Met
dit patroon maak je ‘t zelf in een kleur naar keuze!
Benodigdheden:
a)
b)
c)
d)
e)

Haaknaald 3,5 mm
Knoop
Wol, gebruikt: phildar detente
Voor 4 jaar: 3 bollen wol
Voor 6 jaar: 4 bollen wol
Voor 8 jaar: 5 bollen wol
Voor 10 jaar: 6 bollen wol
Voor 12 jaar: 7 bollen wol

Steken:
-

Stokje
Half stokje
Lossen
Vasten

Patroon:
Elke rij begint met 3 lossen
Rugpand:
a)
b)
c)
d)
e)

109 lossen
119
130
140
151.

De volgende rij beginnen met de steek zoals aangegeven in de bijlage.
Op a) 19 cm (22 rijen) - b) 21 cm (25 rijen) - c) 23 cm (27 rijen) - d) 26 cm (31 rijen) - e) 28 cm (33
rijen) totale hoogte, voor de armsgaten aan weerzijden 11 steken (a, c, e) of 12 steken (b, d)
minderen.
Er resten a) 87 st. - b) 95 st. - c) 108 st. - d) 116 st. - e) 129 st.
Op a) 32 cm (38 rijen) - b) 36 cm (43 rijen) - c) 39 cm (46 rijen) - d) 43 cm (51 rijen) - e) 47 cm (56
rijen) totale hoogte het werk afhaken en met een markeerring de middelste. a) 45 st. - b) 49 st. - c)
52 st. - d) 52 st. - e) 57 st. voor de hals markeren. (U hebt a) 21 st. - b) 23 st. - c) 28 st. - d) 32 st. - e)
36 st. voor elke schouder).

Voorpand: (2x)
a)
b)
c)
d)
e)

55 st.
60 st.
65 st.
70 st.
75 st.

Op a) 19 cm (22 rijen) - b) 21 cm (25 rijen) - c) 23 cm (27 rijen) - d) 26 cm (31 rijen) - e) 28 cm (33
rijen) totale hoogte, voor het armsgat links voor de armsgaten aan weerzijden 11 steken (a, c, e) of
12 steken (b, d) minderen.
Er resten a) 44 st. - b) 48 st. - c) 54 st. - d) 58 st. - e) 64 st.
Op a) 30 cm (36 rijen) - b) 33 cm (40 rijen) - c) 36 cm (43 rijen) - d) 40 cm (48 rijen) - e) 43 cm (51
rijen) totale hoogte, voor de hals rechts a) 1 x 23 st. - b) 1 x 25 st. - c) 1 x 26 st. - d) 1 x 26 st. - e) 1 x
28 steken minderen. Werk rechtdoor verder.
Op a) 32 cm (38 rijen) - b) 36 cm (43 rijen) - c) 39 cm (46 rijen) - d) 43 cm (51 rijen) - e) 47 cm (56
rijen) totale hoogte, de a) 21 st. - b) 23 st. - c) 28 st. - d) 32 st. - e) 36 st. voor de schouder markeren.

Mouwen: (2x)
Haak een basisketting van a) 81 st. - b) 85 st. - c) 89 st. - d) 93 st. - e) 97 st.
Meerder aan beide kanten a) iedere 6e rij: 2 x 1 st. en 4 rijen hoger: 1 x 1 st. b) iedere 4e rij: 4 x 1 st.
en iedere 2e rij: 4 x 1 st. c) iedere 4e rij: 4 x 1 st. en iedere 2e rij: 6 x 1 st. d) iedere 4e rij: 5 x 1 st. en
iedere 2e rij: 7 x 1 st. e) iedere 4e rij: 2 x 1 st. en iedere 2e rij: 15 x 1 st.
U hebt a) 87 st. - b) 101 st. - c) 109 st. - d) 117 st. - e) 131 st.
Op a) 20,5 cm (24 rijen) - b) 25 cm (30 rijen) - c) 29 cm (34 rijen) - d) 32,5 cm (39 rijen) - e) 36,5 cm
(44 rijen) totale hoogte het werk afhechten.
Sluit de schouder, zij en mouwnaden en naai de mouwen in de armsgaten.
Haak in de hals twee rijen vasten. Maak een knoopsgat lusje en naai de knoop er tegen over.

Bijlage

