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Dit patroon is ontworpen door Doris van der Waals in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden: 
Durable ongebleekt breikatoen nr 8 kleur 087 Ecru     
Haaknaald 3mm 

Voorwoord om goed te kunnen starten!
Zet een ketting op in een meervoud van 10 lossen plus 5 extra losse. (1 motief bestaat uit 10 steken). 
Deel het aantal secties van 10 lossen door 2. Het aantal secties van 10 losse zal een oneven aantal 
secties zijn. Deze verdeel je als volgt. Bij maat 36 kom je op 4 per voorpand en 5 voor rugpand dus 13 
secties van 10 maakt 130 lossen. 

We gaan nu eerst de schouders markeren. Dit doe je als volgt. Tel eerst 4 losse vanaf het begin van de 
ketting. Plaats daar 1 marker. Dan in elke 10de steek een marker. Herhaal dit door de gehele ketting 
heen. Je zal nog 7 losse overhouden na het plaatsen van de laatste marker. In mijn geval zal ik dus 13 
markers hebben geplaatst. Zowel de eerste 2 en de laatste 2 markers zijn het voorpand. De 2 markers 
ervoor en erna zijn de schouders. Dit aan beide zijden.

1. Haak 1 V steek in de 8de lus vanaf je naald. *Haak 1L en haak 3ST in de 4de, 5de en 6de steek. 
Haak  1L,  sla 3 steken over, en haak 1V steek in de 4de steek*. Herhaal * t/m * tot je nog 4 steken over 
hebt. Haak 1L en haak 1ST in de laatste steek. 
-Ben je aangekomen bij de schoudermarkers dan doe je als volgt. Haak een dubbele V steek 
in de eerste marker van de schoudermarkers. Haak 1L en haak 1ST in de 4de, 5de en 6de 
steek, haak 1L en haak een dubbele V steek in de 2de marker van de schouder markers. 
Herhaal nu de toer zoals beschreven.

2. Haak 4L ( staat voor ST plus 1L), haak 7ST in de V steek van de vorige toer. *Haak 1L en haak 1ST in 
de 2de stok vorige toer. Haak 1L en haak 7ST in de V steek van de vorige toer *. Herhaal * t/m * tot je 
nog de 7 losse van de vorige toer over hebt.  Haak 1L en haak in de 6de losse vanaf de basis 1ST. 
-Ben je aangekomen bij de schoudermarkers dan doe je als volgt. Haak 7 ST in het eerste 
deel van de dubbele V steek, haak 1L, haak 7ST in het tweede deel van de dubbele V steek. 
Haak 1 L, haak 1ST in de 2de stok van de vorige toer, Haak 1L en haak 7ST in het eerste deel 
van de dubbele V steek van de volgende schoudermarker, haak 1L,  haak 7ST in het tweede 
deel van de V steek. Herhaal nu de toer zoals beschreven.

Legenda: 
V steek = 1 Stokje 3 Lossen 1 Stokje in 1 steek
L = Losse
ST = Stokje
V = Vaste
HV = Halve Vaste
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3. Haak 4L . Haak 1ST in de 3de, 4de en 5de stok van de vorige toer. *Haak 1L. Haak 1 V steek in de 
enkele stok vorige toer. Haak 1L. Haak 1ST in de 3de, 4de en 5de stok van de vorige toer *. Herhaal * 
t/m *. Haak 1L en haak 1ST in de laatste stok van de vorige toer.
- Ben je aangekomen bij  de schoudermarkers dan doe je als volgt. *Haak 1L en haak 1ST in 
de 3de 4de en 5de steek van de eerste 7ST vorige toer, haak 1L haak een dubbele V steek 
in de losse ruimte tussen de 2x 7ST vorige toer, haak 1L en haak 1ST in de 3de, 4de en 5de 
steek van de tweede 7ST vorige toer*. Herhaal nu de toer zoals beschreven staat. Herhaal * 
t/m* bij de tweede schoudermarker en herhaal de toer zoals beschreven.

Herhaal nu toer 2 en 3. Let op als je het geheel over de schouders hangt zou je de 4 punten met elkaar 
kunnen verbinden. Je zult met toer 2 moeten eindigen. 
Leg nu het geheel dubbel. Opening naar je toe en de 4 punten zullen per 2 elkaar onder de oksel moeten 
kunnen aanraken. Let op dat dit niet te losjes zit maar ook weer niet te strak.

Body en armsgaten creëren. 

4. Haak nu toer 3 tot je bij de schoudermarkers bent aangekomen. *Haak nu 1ST in de losse ruimte van 
de eerste schoudermarker. Haak 3L en haak de 2de stok in de losse ruimte van de 2de schoudermarker 
(dit staat voor een V steek)*. Herhaal nu de toer zoals beschreven in toer 3. Herhaal * t/m * als je bij de 
volgende schoudermarker bent. Herhaal hierna de toer zoals beschreven in toer 3.

5. Herhaal nu toer 2 en 3 tot gewenste lengte door maar zonder de “Schoudermarker teksten” 

Hecht nu je draad aan in de hoek van het linker voorpand. Haak nu in alle steken van de onder rand van 
het vest langs met Vasten.

Haak in de eerste hoek 1V 1L en 1V en haak nu langs het rechter voorpand omhoog. Let erbij op dat je 
2V in elke toer haakt die je tegen komt. Zo verdeel je de steken mooi en gaat je werk niet krullen.

Haak in de volgende hoek (rechter voorpand boven aan) 1V, 1L, 1V en haak langs de nek in alle steken 
1V. Haak in de volgende hoek ( linker voorpand boven aan) 1V, 1L, V en haak langs het linker voorpand 
naar beneden met vasten. Let op 2V per toer die je tegen komt. Haak 1V, 1L en 1V in de laatste hoek en 
sluit de toer met 1HV in de eerste steek.

Haak nu 4 toeren vasten langs het geheel en in de hoeken haak je 1V, 1L, 1V. Sluit de toeren met 1HV in 
de eerste steek.

Draad afhechten en weg werken.
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Mouwen haken.

1. Hecht je draad aan in de oksel op de 3e stok van de 7 ST van de body. Haak 4 L en nog 1 ST op de 
4e en op de 5e ST. Haak nu de toer rond zoals beschreven in toer 3 hierboven. Sluit de toer met een HV.  

2. 1HV op de 2e ST. Haak 4 L. Haak nu de toer zoals beschreven in toer 2 hierboven. Sluit met een HV in 
de 3e beginlosse.

3. Haak 7L en 1 ST (staat voor V-steek) op de HV en haak nu de toer rond zoals beschreven in toer 3 
hierboven. Sluit met een HV in de 3e beginlosse. 

4. Haak nu 1HV in de V-steek.  Haak nu 4 ST in de V-steek en haak de toer zoals beschreven in toer 2. 
Eindig deze toer met 3ST in de V-steek daar waar je al 4ST gehaakt hebt. Nu heb je 7ST in de V-steek.
Herhaal toer 1 -4 tot gewenste lengte van de mouw.

Indien je wenst te minderen omdat je mouwen te wijd zijn, haak dan als volgt:

• Start met de 4L ( Staat voor 1ST plus 1L) en haak de toer rond zoals beschreven in toer 1 
(mouwen haken toer 1). Sluiten met 1HV in de 3de lus.
• De volgende toer als volgt. Je start met 4L ( Staat  voor 1ST plus 1L). Sla de 3ST over van de vorige 
toer en vervolg de toer zoals beschreven in toer 2 (Mouwen haken toer 2). Sla bij het einde de laatste 
3ST vorige toer over en sluiten met 1HV in de 3de lus.
• Haak nu toer 1 -4 zoals beschreven (Mouwen haken toer 1 -4).

Herhaal deze toeren zolang als nodig is. Let bij het passen op dat je de ellenbogen buigt. 
Dit om te veel spanning te voorkomen.

We gaan  nu de afwerking doen voor de mouwen. 
Haak 1V in alle stokjes die je tegen komt. Je slaat hierbij alle lossen die je tegen komt over.
Sluit de toer met HV en haak nog 4 rondes met vasten.
Draad afhechten en weg werken.

Herhaal dit bij de tweede mouw.

Veel haak en draag plezier.


