Coldfeaster vest

Maten:
Materiaal:

38/40 (42/44)
ca. 850 (950) gram Lana Grossa Medio kleur 033
KnitPro haaknaald 7mm en 6 mm (of de dikte die je
nodig hebt om de stekenverhouding volgens het
proeflapje te krijgen.)
4 stekenmarkeerders

Proeflapje:

11 hst x 9 toeren = 10 x 10 cm

Afkortingen: l = losse
Hst = half stokje

Werkwijze:
Dit vest wordt van boven naar beneden (Top-down) aan één stuk gehaakt. De getallen
tussen haakjes geven het aantal steken voor maat 42/44 aan.
Alle maten: haak met haaknaald 7 een ketting van 40 lossen +1 keerlosse. Plaats een
markeerder in de 3e, 10e, 30e en 38e steek. Dit zijn de plaatsen waar je gaat meerderen.
Toer 1:

2 hst in de tweede steek vanaf je haaknaald, hst tot
één steek voor de eerstvolgende marker (dit is in
deze toer meteen de volgende steek), 2 hst in één
steek, haak de steek met de markeerder erin en
verplaats je markeerder naar deze laatst gehaakte
steek, 2 hst in één steek.
*Hst tot één steek voor de eerstvolgende marker, 2
hst in één steek, haak de steek met de markeerder
erin en verplaats je markeerder naar deze laatst
gehaakte steek, 2 hst in één steek*. Herhaal *tot*
nog 2 maal. 2 hst in de laatste steek, 1 keerlosse
Ter verduidelijking; je meerdert dus steeds vóór en
ná de gemarkeerde steek en aan het begin en einde van de toer.

Toer 2:

2 hst in de eerste steek, *hst tot één steek voor de eerstvolgende markeerder,
2 hst in één steek, haak de steek met de markeerder erin en verplaats je

markeerder naar je laatst gehaakte steek, 2 hst in één steek*. Herhaal *tot*
nog 3 maal. 2 hst in de laatste steek, 1 keerlosse
Herhaal toer 2 tot je 11 steken vóór de eerste markeerder hebt. Je hebt nu ook 11 steken ná
de laatste markeerder. Vanaf nu meerder je niet meer aan het begin en einde van de toer.
Volgende toer:

Zoals toer 2 maar meerder niet aan het begin en einde van de toer
maar haak er 3 (9) lossen aan het eind van de toer bij. Vergeet niet ook
een keerlosse te haken.
Herhaal deze toer.

Volgende toeren:

*Hst tot één steek voor de eerstvolgende markeerder, 2 hst in één
steek, haak de steek met de markeerder erin en verplaats je
markeerder naar je laatst gehaakte steek, 2 hst in één steek*. Herhaal
*tot* nog 3 maal.

Herhaal bovenstaande toer totdat je 40 steken per arm-deel hebt en 52 steken voor het
rugpand en 26 (32) steken per voorpand hebt.

Lijfdeel
We haken vanaf hier niet meer verder aan de mouwen maar laten deze steken rusten.
Toer 1:

Haak hiervoor tot de eerste markeerder en verwijder deze. Haak nu verder in
de steek waar de volgende markeerder zit. Je hebt dus 40 steken van de
mouw overgeslagen.
Haak de steken van het rugpand.
Verwijder de eerstvolgende markeerder en haak weer verder in de steek waar
de volgende markeerder zit. Je hebt dus 40 steken van de mouw
overgeslagen. Haak de toer verder af.

Je hebt nu onder beide mouwen nog een markeerder laten zitten. Deze verplaats je steeds
mee naar een volgende toer en geeft de plek aan waar geminderd moet worden voor de
taillering.
Toer 2:

Toer 3:
Toer 4:

Haak tot aan de eerste markeerder en haak nu de steek waar de markeerder
inzit samen met de volgende steek. Haak tot de volgende markeerder en haak
de steek met de markeerder erin samen met de volgende steek.
Hst tot einde toer
Haak tot ca het midden van het voorpand, haak 2 steken samen. Haak verder
tot het midden van het rugpand, haak 2 steken samen en haak verder tot het

Toer 5:
Toer 6:

Toer 7:

midden van het volgende voorpand. Haak 2 steken samen. Haak verder tot
einde van de toer.
Hst tot einde toer
Haak tot aan de eerste markeerder. Haak de steek waar de markeerder inzit
samen met de volgende steek. Haak tot de volgende markeerder en haak de
steek met de markeerder erin samen met de volgende steek.
Hst tot einde toer

Toer 8:

Haak tot ca het midden van het voorpand, haak 2 steken samen. Haak verder
tot het midden van het rugpand, haak 2 steken samen en haak verder tot het
midden van het volgende voorpand. Haak 2 steken samen. Haak verder tot
einde van de toer.
Toer 9 tm 18: Hst tot einde toer.
Vanaf hier wordt er elke tweede toer gemeerderd door twee hst in één steek te haken op de
plaats waar de markeerder zit.
Let op dat je de markeerders daarbij op de niet per ongeluk verplaatst waardoor je
meerderingen scheef gaan lopen.
Als je aan de verkeerde kant van het werk meerdert dan verplaats je de eerste markeerder
steeds naar eerste steek van de meerdering. Bij je volgende meerdering in dezelfde toer,
verplaats je je tweede markeerder naar de tweede steek van de meerdering.
In toer 33 maak je de openingen voor de zakken. Haak vanaf het begin van de toer 8 (14)
steken. Haak nu 10 lossen. Sla 10 steken over en haak weer hst verder volgens patroon.
Haak nu tot 18 (24) steken voor het einde van de toer. Haak 10 lossen. Sla 10 steken over en
haak weer hst volgens patroon.
Haak zo door tot een lengte van 94 cm gemeten vanaf de schouders
Mouwen
We haken nu de mouwen in het rond.
Hecht hiervoor een nieuwe draad aan en begin te haken aan de onderkant van de mouw.
Plaats een markeerder om het begin van je toer aan te geven.
Toer 1:
Haak vóór en na de markeerder 2 hst samen
Herhaal toer 1 nog twee maal
Toer 4 tm 7: Hst tot einde toer
Toer 8:
Haak de steek met de markeerder erin met de volgende steek samen.
Toer 9 tm 11: Hst tot einde toer
Herhaal toer 8 tm 11 nog zeven maal.
Toer 40:

Vasten tot einde toer. Sluit met een halve vaste en hecht af.

Haak de tweede mouw.

Kraag
Haak met haaknaald 6
Haak vasten. Begin in de 4e ( 7e) steek vanaf het begin van de linker halsrand
(goede kant van het werk naar je toe) en haak de toer af tot er nog 4 (7)
steken over zijn. 1 keerlosse
Toer 2.
Haak hst door de achterste lussen van de vasten van toer 1.
Haak hst tot een totale kraaghoogte hoogte van 12 cm.
Toer 1.

Vouw de kraag dubbel en haak vast met halve vasten aan de voorste lussen van de vasten
van toer 1.
Haak de korte kanten van de kraag met vasten aan elkaar.

Zakken
Haak de zakken aan de binnenzijde. Haak vasten op de voorste lussen van de zakopening.
Haak verder in het rond met hst tot de gewenste lengte. Sluit de onderzijde van de zak met
vasten.
Biesranden
Werk de randen van de beide voorpanden af met 1 toer vasten.

Je kunt het vest sluiten met een kiltspeld.

©Dol-op-Wol 2017

