5505 – Vest van Cocktail
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Scheepjes Cocktail donkergroen (7796) 7-8-9 bollen, lichtgroen (7685) 2-3-3, 3 knopen,
haaknaald en breinaalden nr. 3 ½.
Stekenverhouding: 6 boogjes en 12 toeren in patroonsteek gehaakt en 21 steken en 29 naalden in
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald of
andere breinaalden.
Gebruikte steken:
Patroonsteek:
1e toer: Haak 5 lossen voor het keren, dan 1 vaste op de 3e steek van de opzetketting, *5 lossen, 3
steken overslaan, 1 vaste, herhaal vanaf *.
In de volgende toeren: 5 lossen voor het keren, dan *1 vaste in het boogje van de 5 lossen van de
vorige toer, 5 lossen, herhaal vanaf *, eindig de toer met 1 vaste op de 3e losse.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant.
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.
Werkwijze:
Rugpand: Haak met donkergroen 112-120-128 lossen en haak hierop patroonsteek. Minder bij 47-4645 cm hoogte voor de armsgaten 1x1, 2x een ½ boogje aan beide kanten van elke toer en 2x een ½
boogje aan beide kanten van elke 2e toer. Laat bij 64 cm hoogte voor de hals de middelste 12
boogjes onbewerkt en haak aan beide kanten van de hals nog 1 toer patroonsteek. Hecht af. Neem
met de breinaalden en lichtgroen onderaan verdeeld 102-110-118 steken op en brei 6 cm
boordsteek. Kant in boordsteek af.
Rechtervoorpand: Haak met donkergroen 52-56-60 lossen en haak hierop patroonsteek. Minder aan
de rechterkant vanaf 24 cm hoogte voor de hals 10x een ½ boogje in elke 4e toer. Minder voor het
armsgat als bij het rugpand. Hecht af op dezelfde hoogte als het rugpand. Neem met de breinaalden
en lichtgroen onderaan 50-54-58 steken op en brei 6 cm boordsteek. Kant in boordsteek af.
Linkervoorpand: Haak en brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. Mouwen: Haak met donkergroen
48 lossen en haak hierop patroonsteek. Meerder voor de mouwwijdte 8-9-10x een ½ boogje aan
beide kanten van elke 4-4-3 ½ cm. Minder bij 42 cm hoogte voor de mouwkop 1x1, 9x een ½ en 1x1
boogje aan beide kanten van elke toer. Hecht af. Neem met de breinaalden en lichtgroen onderaan
de mouwen 46 steken op en brei 6 cm boordsteek. Kant in boordsteek af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Zet voor de sluitbies met lichtgroen 9 steken op en brei
boordsteek als volgt: 1e naald is verkeerde kant: 3 steken recht (de 1e steek is voor het vastnaaien
aan het rechtervoorpand), 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht. Brei op 12, 21 en 30
cm hoogte een knoopsgat. Kant hiervoor de 5e steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij
op. Brei tot een lengte die langs de voorpanden en achterhals past. De bies moet glad langs het werk
liggen. Naai de bies aan de panden en in de hals. Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt
tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Naai de knopen aan.

