
  



Gilet van Linen Soft 

1 maat: 36-42 

Materiaal: Scheepjes Linen Soft beige (613) 5 bollen, donkerbeige (620) 2 bollen, roomwit (616) 2 

bollen, haaknaald nr. 3,5 

Voor de andere kleurstelling: Linen Soft zwart (632) 8 bollen. 

Steekverhouding: 1 grote bloem is 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere 

haaknaald. 

Gebruikte steken: lossen, halve vasten, vasten, stokjes, dubbel stokje, driedubbel stokje. 

Grote bloem: haak volgens telpatroon. 

Kleine bloem: haak de eerste drie toeren van het telpatroon. 

- = losse, ᴖ = halve vaste, x = vaste,† = stokje, = dubbel stokje, = driedubbel stokje. 

1 = donker beige, 2 = beige, 3 = roomwit. 

Werkwijze: Haak met donkerbeige 7 en met roomwit 5 grote bloemen. Haak met roomwit 6 kleine 

bloemen. Met roomwit 36 vierblaadjes bloemen en met donkerbeige 16 vierblaadjes bloemen. Haak 

deze als volgt: haak 4 lossen en sluit deze met een halve vaste tot een ring. Haak in de ring *1 vaste, 

2 lossen, 3 samen afgehaakte stokjes, 2 lossen, herhaal vanaf * nog 3x. Sluit met een halve vaste in 

de eerste vaste. 

Haak met beige voor de tussenbies voor de voorpanden 2x23 cm, voor de tussenbies van het 

rugpand 1x29 cm en voor de bies rondom de panden ca 520 cm een bies. Haak deze als volgt: 

1e toer: haak 4 lossen, haak in de 1e losse (3 stokjes, 5 lossen, 3 stokjes). 

2e toer: haak 3 lossen, keer het werk, haak in de 1e losse (3 stokjes, 5 lossen, 3 stokjes), eindig met 1 

halve vaste in de 5 lossen van de vorige toer. 

Herhaal toer 2 tot de gewenste lengte. 

Afwerking: 

Rugpand: Naai de bloemen en bies volgens het schema met kleine steekjes aan de achterzijde van 

het werk aan elkaar. 

Rechtervoorpand: Naai de bloemen volgens het schema aan elkaar. 

Linker voorpand: Naai de bloemen in spiegelbeeld van het rechtervoorpand. 

Naai de bies van 520 cm in 1x rondom de panden, begin bij het rugpand. Let op: er wordt aan de 

bovenzijde van de panden 8 blaadjes van de bies aan elkaar genaaid. Dit is voor de lengte van het 

armsgat. Sluit de zijnaden. 

  



  



 


