5823 – VEST VAN LARRA EN LIZZY
Maten: 36/38 – 42/44
De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat, is dit voor beide
maten geldig.
Materiaal: Scheepjes Larra paars (7417) 5-6 bollen, cognac (7419) 3 bollen, Lizzy goud (03) 9-10
bollen, 6 knopen, haaknaald nr. 4.
Stekenverhouding: 17 steken en 10 toeren met 1 draad Larra + 1 draad Lizzy in patroon gehaakt, zijn
10x10 cm. 16 vasten zijn 10 cm breed. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald.
Gebruikte steken: Haak volgens telpatroon. Haak 1x de 1e t/m 9e toer en herhaal daarna steeds de
2e t/m 9e toer. o = losse, I = vaste, † = stokje. Waar stokjes onderaan bij elkaar komen, worden deze
in 1 insteekpunt gehaakt. Waar stokjes bovenaan bij elkaar komen, worden deze samen afgehaakt.
Werkwijze: Het gehele vest wordt gehaakt met 1 draad Larra + 1 draad Lizzy.
Rugpand: Haak met 1 draad cognac + 1 draad Lizzy 67-77 lossen + 1 keerlosse en haak 5 cm vasten.
Haak verder met 1 draad paars + 1 draad Lizzy verdeeld 71-81 steken in patroonsteek. Minder bij 3837 cm hoogte voor de armsgaten aan beide kanten 3 steken, aan beide kanten van de volgende toer
2 steken en aan beide kanten van elke volgende toer nog 2x1 steek. Laat bij 53 cm hoogte voor de
hals de middelste 19-23 steken onbewerkt en haak beide kanten apart verder. Minder aan de
halskant in elke volgende toer nog 2x7 steken. Er zijn nog 5-8 steken voor de schouders over. Hecht
bij 56 cm hoogte af.
Linkervoorpand: Haak met 1 draad cognac + 1 draad Lizzy 30-34 lossen + 1 keerlosse en haak 5 cm
vasten. Haak verder met 1 draad paars + 1 draad Lizzy verdeeld 31-37 steken patroonsteek. Minder
voor het armsgat als bij het rugpand. Minder bij 46 cm hoogte voor de hals 1x9-11 steken en in elke
volgende toer nog 1x3, 1x2 en 5x1 steken. Haak tot dezelfde hoogte als het rugpand en hecht af.
Rechtervoorpand: Haak het linkervoorpand in spiegelbeeld.
Mouwen: Haak met 1 draad cognac + 1 draad Lizzy 44-50 lossen + 1 keerlosse en haak 5 cm vasten.
Haak verder met 1 draad paars + 1 draad Lizzy verdeeld 47-53 steken patroonsteek, begin bij A-B op
het telpatroon. Meerder voor de mouwwijdte 4x1 steek aan beide kanten van elke toer. Minder
vanaf 9 cm hoogte voor de mouwkop aan beide kanten 3 steken en aan beide kanten van elke
volgende toer nog 1x2, 6x1, 1x2 en 1x3 steken. Er zijn nog 23-29 steken over. Hecht af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak met 1 draad cognac + 1 draad Lizzy rond de hals ca. 100108 vasten. Haak verder in vasten tot 5 cm boordhoogte. Hecht af. Haak langs het linkervoorpand
met 1 draad cognac + 1 draad Lizzy ca. 80 vasten. Haak tot 5 cm hoogte. Hecht af. Haak langs het
rechtervoorpand eenzelfde bies met op 2,5 cm hoogte verdeeld 6 knoopsgaten. Haak voor een
knoopsgat 1 losse in plaats van een vaste. In de volgende toer op deze losse weer een vaste haken.
Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en
zijnaden. Naai de knopen aan.

