Early Bird Vest by Janice EVE
Maat 36/38 S/M
Afmetingen voorbeeld vest;
Breedte : 54 cm (dicht gevouwen zie foto A)
Mouw breedte : 17 cm (zie foto B)
Lengte vest : 77 cm (zie foto C)
Benodigdheden :
- 6 Bollen Scheepjes Colour Crafter (in het voorbeeld werd terneuzen 1821 gebruikt)
- haaknaald 4 mm
- schaartje
- stopnaald om je draden weg te werken.
In het patroon wordt bij iedere toer maar 1 keerlosse gebruikt, tenzij anders aangegeven
staat.
HOE MEET JE DE BREEDTE VOOR JOUW VEST OP ?
Grotere maat haken van je vest.
Meet van jezelf een goed zittend vest of trui op, doe dit zoals gemeten is in foto A.
Bij het voorbeeld vest was dit 54 cm. Deel dit cijfer door 2, in het voorbeeld vest is
dat dan 27 cm. Toer 1 t/m toer 27 is dus 27 cm. Dus je kunt ervan uitgaan dat 1
toer circa 1 cm extra is. Heb je dus extra cm in de breedte nodig, dan moet je per
extra cm 1 toer extra haken. In het patroon geef ik aan, waar je eventueel extra
toeren kan haken om te verbreden (in het groen aangegeven)
LET WEL OP! Als je bijvoorbeeld 4 cm extra moet haken, verbreed je met 2 toeren
in het eerste deel van het vest en wanneer je het tweede deel gaat haken verbreed
je op hetzelfde moment met 2 toeren. Het vest bestaat namelijk uit 2 delen, de
linker kant met een mouw en de rechter kant met een mouw.
OPLET MOMENT ALS JE JE PATROON GAAT VERBREDEN MET TOEREN!!
In het patroon wordt gewerkt met reliefstokjes, de bedoeling is dat de
reliefstokjes ribbel aan de buitenkant van je vest (goede kant van het werk)
zichtbaar worden. Dus wanneer je een toer reliefstokjes moet haken, kan het
mogelijk zijn, dat je voor jouw variant de reliefstokjes ACHTER zou moeten haken
in plaats van VOOR. Let daarmee even op en haak ze zo dat dat de ribbel dus aan
de buitenkant van je vest komt.
HOEVEELHEID BOLLEN SCHEEPJES COLOUR CRAFTER
In het voorbeeld vest kwam ik net tekort aan 5 bollen en moest een 6de bol colour
crafter ervoor aanbreken. Met het restant van bol 6 heb je nog genoeg garen over
om het vest nog met 4 cm te verbreden. Dus met 6 bollen kun je een 36/38/40 –
S/M/L vest haken.
Voor iedere maat meer adviseer ik 1 bol extra te nemen, dus 42/44 -XL/XXL 7
bollen Scheepjes Colour Crafter enzevoort.

Handigheidje om te weten, iedere confectie maat meer is circa 4 cm breder.
HET PATROON :
Haak 261 lossen
Toer 1 :
Haak vanaf de 2de lossen vanaf je haaknaald een stokje, haak nu in iedere steek een
stokje. In totaal heb je dan 260 stokjes.
Toer 2 t/m 4 :
Haak nu nog 3 toeren stokjes, keer de toer telkens met 1 keerlosse.
Wil je je vest verbreden, dan kun je HIER extra toeren stokjes doen.
Toer 5 :
1 keerlosse, 1 stokje, in iedere steek 1 reliefstokje VOOR, eindig in de laatste steek met
een stokje.
Toer 6 :
1 keerlosse, 1 stokje, 1 steek overslaan, * 1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek (Vsteek), 2 steken overslaan * HERHAAL *….* EINDIG DE TOER MET 1 STEEK OVERSLAAN
EN 1 STOKJE IN DE LAATSTE STEEK.
Toer 7 :
1 keerlosse, 2 stokjes, in iedere “ V-opening” 3 stokjes, eindig de toer met een stokje op
de laatste steek.
Toer 8 :
1 keerlosse, 1 stokje, * 1 stokje in de middelste steek van de 3 stokjes uit de vorige toer,
1 losse, 1 stokje in dezelfde steek (V-steek) * HERHAAL *…* EINDIG DE TOER MET EEN
STOKJE OP DE LAATSTE STEEK,
Toer 9 :
Herhaal toer 7
Toer 10 :
Herhaal toer 8
Toer 11 :
Herhaal toer 7

Toer 12 :
1 keerlosse, in iedere steek 1 stokje.
Toer 13 :
1 keerlosse, 1 stokje, in iedere steek 1 reliefstokje VOOR eindig in de laatste steek met
een stokje. LET OP ALS JE JE VEST VERBREED HEBT, KIJK JE NU OF JE EEN
RELIEFSTOKJE VOOR OF ACHTER MOET GEBRUIKEN. KIJK WAAR DE RIBBEL ZIT VAN
JE EERSTE RELIEFSTOKJES VAN VOORGAANDE TOER, AAN DIE KANT MOET DE RIBBEL
NU OOK.
Toer 14 t/m 16 :
1 keerlosse, in iedere steek 1 stokje.
Op dit moment kun je ook extra toeren stokjes haken om je vest te verbreden.
Toer 17 :
Herhaal toer 13
Toer 18 :
Herhaal toer 6
Toer 19 :
Herhaal toer 7
Toer 20 :
1 keerlosse, 1 stokje, 1 losse, * haak nu in de eerste en derde steek van je groepje van 3
stokjes uit de vorige toer 1 stokje samen, 2 lossen * HERHAAL *….* HAAK OP DE
LAATSTE STEKEN 2 STOKJES.
TOER 21 :
1 keerlosse, 1 stokje, haak in iedere 2 lossenopening 3 stokjes, haak in de laatste 2
steken 1 stokje.
HECHT AF, MAAR KEER JE WERK NIET !! ! Dit is alleen als je niet verbreed hebt met
extra toeren

Toer 22 :
Hecht weer aan bij de eerste steek van toer 21, 1 stokje, in iedere steek een reliefstokje
VOOR en eindig de toer weer met 1 stokje in de laatste steek. LET OP ALS JE JE VEST
VERBREED HEBT, KIJK JE NU OF JE EEN RELIEFSTOKJE VOOR OF ACHTER MOET
GEBRUIKEN. KIJK WAAR DE RIBBEL ZIT VAN JE EERSTE RELIEFSTOKJES VAN
VOORGAANDE TOER, AAN DIE KANT MOET DE RIBBEL NU OOK.
Toer 23 t./m 26 :
1 keerlosse, haak in iedere steek 1 stokje.
Wil je je vest verbreden, dan kun je HIER extra toeren stokjes doen.
HECHT AF, MAAR KEER JE WERK NIET !! ! Dit is alleen als je niet verbreed hebt met
extra toeren
Toer 27 :
Herhaal toer 22
LET OP ALS JE JE VEST VERBREED HEBT, KIJK JE NU OF JE EEN RELIEFSTOKJE VOOR
OF ACHTER MOET GEBRUIKEN. KIJK WAAR DE RIBBEL ZIT VAN JE EERSTE
RELIEFSTOKJES VAN VOORGAANDE TOER, AAN DIE KANT MOET DE RIBBEL NU OOK.
HECHT NU AF !!!
Klap nu je gehaakte lap dubbel (tekening 1) met de goede kant op elkaar (binnenkant)
en de verkeerde kant naar buiten. Haak nu met 100 vasten de zijkant dicht (dit is de
naad van het vest onder je oksel) doe dit aan de kant van toer 27.
Hecht af!
En draai je werk goed om.
MOUW
Toer 1 :
Hecht je draad in de oksel aaneen haak rondom in het armsgat 60 stokjes, (je kunt de
bestaande steken daarvoor gebruiken) sluit je toer met een halve vaste in het eerste
stokje van de toer.
Toer 2 t.m. 5 :
1 keerlosse, in iedere steek 1 stokje sluit de toer met een halve vaste in je eerste stokje
van de toer.

Toer 6 :
1 keerlosse, * 1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek, (V-steek), 2 steken overslaan,*
HERHAAL *…* sluit de toer met een halve vaste in het eerste stokje van je eerste V-steek.
Toer 7 :
Ga met een halve vaste naar je eerste V-steek opening, 1 losse, * 3 stokjes in de V-steek
opening* HERHAAL * ….* sluit de toer met een halve vaste in je eerste stokje van de toer.
Toer 8 :
2 lossen, omslag, draad ophalen in de 3de steek en 1 stokje samen haken, 2 lossen, * 1ste
steek en 3de steek van de 3 stokjes van de vorige toer haak daar 1 samen gehaakt stokje
van, 2 lossen * HERHAAL *….* sluit de toer met een halve vaste in je eerste samen
gehaakte stokje.
Toer 9 :
Ga met een halve vaste naar je eerste 2 lossen opening, 1 losse, * 3 stokjes in de
lossenopening,* HERHAAL *…* sluit de toer met een halve vaste in je eerste stokje.
Toer 10 t/m 13 :
1 keerlosse, in iedere steek 1 stokje, sluit de toer met een halve vaste in je eerste stokje
van de toer.
Toer 14 t/m 17 :
HERHAAL TOER 6 T/M 9
Toer 18 t/m 21 :
HERHAAL TOER 10 T/M 13
Toer 22 t/m 25 :
HERHAAL TOER 6 T/M 9
Toer 26 t/m 30 :
HERHAAL TOER 10 T/M 13 EN 1 EXTRA TOER STOKJES
Toer 31 :
HERHAAL TOER 6

Toer 32 :
HERHAAL TOER 7
Toer 33 en 34 :
HERHAAL TOER 10
Toer 35 :
1 keerlosse, * haak een reliefstokje VOOR om 2 stokjes van de vorige toer, haak 2
reliefstokjes ACHTER om de volgende 2 stokjes van vorige toer * HERHAAL *…* en sluit
de toer met een halve vaste op je eerste relifstokje VOOR. Totaal 30 steken over.
TOER 36 T/M 40 :
1 keerlosse, * 1 reliefstokje VOOR om het reliefstokje voor van vorige toer, een
reliefstokje ACHTER om het reliefstokje achter van vorige toer* HERHAAL * …* sluit de
toer met een halve vaste in je eerste reliefstokje voor.
Hecht af !!
Haak nu het patroon nogmaals voor de andere kant van het vest, je krijgt 2 delen.
Haak nu de 2 achterzijde van het vest aan elkaar met vasten. (zie tekening 1A)
Dit doe je met de goede kant naar buiten, zodat de naad op de rug een ribbel aan de
buitenkant wordt, DUS DE GOEDE KANT VAN HET WERK AAN DE BUITENKANT.
Haak hiervoor 130 steken van onder naar de nek toe.
RAND VAN HET VEST
VOORAF = ZORG DAT JE RAND EEN STEKENAANTAL HEEFT WAT DEELBAAR IS
DOOR 2 ;)
Hecht aan in de nek, ik haakte de eerste toer halve stokjes rondom, op de zijkanten stak
ik de naald gewoon tussen de stokjes door en onderlangs het vest probeer daar netjes
halve stokjes op te verdelen (niet teveel niet te weinig) sluit de toer weer in de nek bij je
eerste halve stokje met een halve vasten.
HAAK NU NOG 1 EXTRA TOER :
1 losse, *half reliefstokje VOOR, half reliefstokje ACHTER, * HERHAAL *…* en sluit de
toer met een halve vaste in je eerste reliefstokje VOOR in de nek.
HECHT AF EN WERK ALLE DRAADJES AF.

VEEL PLEZIER MET JOUW EARLY BIRD VEST !!
Ik zou het erg leuk vinden als je een fotootje op de facbook groep van Janice EVE zou
willen delen ☺ altijd leuk als inspiratie voor andere!
Op dit patroon zit copyright dus gelieve niet te kopiëren/verspreiden op pagina’s.
Als je foto’s deelt op je social media kanalen, zou je dan naar het patroon willen
verwijzen met de link, naam van het ontwerp of Janice EVE.
Voor vragen kun je altijd terecht in de groep van Janice EVE op facebook, maar je mag je
vraag hier ook op het blog stellen.
Link naar de facebookgroep van Janice EVE is :
https://www.facebook.com/groups/149120232271869/
Pakket in de webshop met 6 bollen colour crafter in kleur naar keuze inclusief
verzenden kost € 24,95, hier de link naar het pakket in de webshop :
https://www.janiceeve.be/webshop/haak--brei-garens/scheepjes/colour-crafteracryl/detail/1056/early-bird-vest-by-janice-eve.html
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