V-steek Vest VanDani
Dit is mijn eigen patroon en bedoeld voor eigen gebruik, niet voor verkoop. Wil je het
delen op internet, of wil je je vest laten zien aan de wereld, dan graag met een linkje
naar mijn site www.vandani.eu !
En natuurlijk ben ik heel benieuwd naar je resultaat: stuur je foto naar
Danielle@vandani.eu

Nodig: 4 bollen Apilou en 8 bollen Soffio (samen 800 gr)
Gehaakt met dubbele (gecombineerde) draad op naald 9.
Stap 1, achterpand:
haak een ketting van 59 lossen (meer of minder kan ook, als het maar
deelbaar is door 3 +2).
Haak vervolgens 46 toeren in de v-steek (27 v-tjes per toer):

Stap 2, voorpanden: (haak deze lap 2x)
Haak een ketting van 26 lossen (24+2).
Haak vervolgens 43 toeren in de V-steek.
Toer 44, 45 en 46: meerder bij deze toeren telkens 1 stokje per toer, aan
de halszijde van het betreffende voorpand. Zo krijg je straks een
geleidelijk verloop naar het achterpand. Houd bij het afhechten rekening
met het aan elkaar haken van de panden, dus laat er een lange draad aan!
Stap 3: haak de voorpanden aan de achterpanden (de schoudernaden) met
halve vasten. Werk van buiten naar binnen, dus schouders naar hals zodat
het in het midden goed uitkomt (je houdt dan in het midden als het goed
is een aantal steken over = ruimte voor de nek)

Stap 4: Haak de zijnaden aan elkaar met halve vasten, (van onder naar
boven), t/m de 14e toer vanaf de schoudernaden.
Vervolgens haak je direct door: elk armsgat haak je rond met 1 toer
vasten.
Daarna 13 toeren v-steken in het rond (de eerste toer haak je zo; v-steek,
vaste overslaan, v-steek, etc.), sluit elke toer met een halve vaste.
Toer 14 t/m 20: v-steken in het rond, maar nu minder je elke toer 1 stokje.
De mouwen werk je af als volgt: 1 losse, 1 vaste in de lossenboog van de
v-steek vorige toer, 1 losse, etc. (achteraf haakte ik er nog 3 toeren
vasten bij, op dezelfde manier als hieronder beschreven staat voor de
boord en hals, zodat alles bij elkaar paste. Ik haakte hierbij telkens in de
achterste lus van de vorige toer)
Stap 5: afwerking hals en voorpanden:
Beginnen bij een voorpand naar keuze, onderaan: 1 toer vasten aan de
goede kant.
Toer 2: 1 beginlosse, dan vasten, haken in de voorste lus van de vorige
toer (VK)
Toer 3: 1 beginlosse, dan vasten, haken in de achterste lus van de vorige
toer (GK)
Toer 4: zie toer 2
Toer 5: zie toer 3
(wil je net als ik je vest voorzien van een knoop, haak dan in toer 3 een
knoopsgat: bepaal de plaats, markeer die en haak daar 2 losse, sla 2
vasten over en in de volgende vaste ga je door zoals je rest van de toer
deed. In toer 4 haak je vervolgens om de 2 losse: 3 vasten en daarna weer
verder zoals daarvoor.
Stap 6: knip de draad niet af, maar ga direct door met het boord aan de
onderkant. Dit haak je op dezelfde manier als de kraag, maar haak nog 1
toer extra, in de voorste lus.
Finishing touch: een mooie grote knoop (en ik vond nog een restje
Zaffiro, een garen met een glittertje erin waarmee ik alle randen voorzag
van een laatste toertje vasten)
Mijn vest had de volgende afmetingen: achterpand 73 cm breed en 90 cm
lang, voorpanden 35 tot 42 cm breed en 90 cm lang. (incl. boorden).
Aangezien de basis 3 rechthoeken zijn is het heel makkelijk aan te passen
qua maatvoering.
Veel plezier en succes gewenst VanDani

