
  



Vest van Stone Washed 

Maten: 36/38 - 40/42 - 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld, indien er één getal staat is dat voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed lichtgrijs (814) 7-7-8 bollen, grijs (802) 1 bol, lichtgroen (819) 1 

bol, groen (806) 1 bol, blauw (813) 1 bol, 1 haaknaald nr. 3,5. 

Stekenverhouding: 1 gehaakt vierkantje is 7x7 cm, 18 steken en 10 toeren in stokjes gehaakt, zijn 

10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen, halve vasten, vasten, stokjes. 

Gehaakt motief: 5 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 

1e toer: 6 lossen, *1 stokje, 3 lossen, herhaal 6x vanaf *, sluit de toer met een halve vaste in de 3e 

beginlosse, = 8 boogjes. 

2e toer: 3 lossen, 3 stokjes in het boogje, 1 losse, *4 stokjes in het volgende boogje, 1 losse, herhaal 

6x vanaf *, sluit de toer met een halve vaste.  

3e toer: 6 lossen, *1 vaste onder de losse, 5 lossen, 1 vaste onder de losse, 7 lossen, 1 vaste onder 

dezelfde losse, 5 lossen, herhaal 2x vanaf *, 1 vaste onder de losse, 5 lossen, 1 vaste onder de losse, 7 

lossen, 1 vaste onder dezelfde losse, sluit met een halve vaste in de eerste beginlosse. 

Boogjes: haak volgens telpatroon. O = losse, I = vaste, † = stokje. 

Afwerkrandje: 

Voor de hals en onderzijde: 1e toer: 1 vaste, *4 lossen, 3 steken overslaan, 1 vaste, herhaal vanaf *. 

2e toer: haak in elk boogje 5 vasten. 

Voor de voorpanden middenvoor: 1e toer: 1 vaste, *4 lossen, sla 1 stokje over, 1 vaste, herhaal vanaf 

* 2e toer: haak in elk boogje 5 vasten. 

Werkwijze: 

Rugpand: Haak 78-86-94 lossen + 3 losse voor het eerste stokje en haak 78-86-94 stokjes. Laat bij 50-

51-52 cm hoogte voor de hals de middelste 22-26-30 steken onbewerkt en haak beide kanten apart 

verder. Minder aan de halskant nog 1x4 steken in de 2e toer. Hecht op 52-53-54 cm hoogte af. 

Rechtervoorpand: Haak 40-44-48 lossen + 3 lossen voor het eerste stokje en haak 40-44-48 stokjes. 

Minder bij 46-47-48 cm hoogte aan de halskant 1x8 en 2x4 steken in elke toer. Haak tot dezelfde 

hoogte als het rugpand en hecht af. 

Linker voorpand: Haak het rechtervoorpand in spiegelbeeld van het linker voorpand. 

Mouwen: Haak voor elke mouw 21 motieven in verschillende kleuren. 7 in de lengte en 3 in de 

breedte. Elk motief verbinden door een vaste te haken in de boogjes van het vorige motief. Haak aan 

beide zijkanten de boogjessteek volgens de telpatroon als volgt: 1e zijkant: begin steeds aan 

bovenkant van de mouw.  

1e toer: 1-2-3 toeren boogjessteek. Hecht af. *  

2e toer: haak boogjessteek tot de laatste 3 boogjes van de vorige toer, 2 lossen 1 halve vaste in de 

volgende vaste, hecht af. Herhaal vanaf * nog 3x. Haak steeds 3 boogjes minder. 2e zijkant: begin 

steeds aan de onderkant van de mouw. 1e toer: haak 1-2-3 toeren boogjessteek, hecht af. *2e toer: 

haak in de eerste vaste na de 3 boogjes van de vorige toer 1 halve vaste, 2 lossen. 1 vaste in het 



volgende boogje, haak tot bovenaan verder in boogjessteek, hecht af. Herhaal vanaf * nog 3x, begin 

steeds 3 boogjes verder. Haak nog 1 toer boogjessteek en haak daarmee de zijnaden van de mouw 

aan elkaar. Hecht af. 

Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden, laat voor het inzetten van de mouwen aan de bovenzijde 

van de panden 17-18-19 cm open. Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de 

schoudernaad. Haak langs de onderkant, voorpanden en hals het afwerkrandje. 

 


