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GILET/VEST MET HOUTEN KNOPEN
 Lillian Jarmie
Vertaling Charami.com

VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON
Dit patroon behoort toe aan Lillian Jarmie
(http://www.freepatterns.com/detail.html?code=FC00644&cat_id=332).
Charami.com maakte enkel de vertaling, onafhankelijk van de ontwerper. Bij problemen
bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper voor hulp.

Tekst gekleurd in roze = opmerkingen/bedenkingen van de vertaler (niet uit het
originele patroon)
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NIVEAU
Beginneling

AFMETING
Small, medium en large voor vrouwen
De instructies voor small staan steeds buiten de haakjes gevolgd door deze voor
medium en large binnen de haakjes.

BENODIGDHEDEN
•

Worsted weight wol: 907 (1134, 1361) gram in marineblauw

•

Haaknaald van 6 mm

•

Haaknaald van 5,5 mm

•

7 houten knopen met diameter van 1 inch (2,54 cm)

•

4 steekmarkeerders

•

Maasnaald

PROEFLAPJE
7 h.STK = 2,5 inch (6,35 cm)
5 rijen van h.STK = 2 inch (5,08 cm)
Zorg ervoor dat je proeflapje klopt. Kies desnoods een andere haaknaald om de juiste
afmetingen beter te benaderen.

NOTA’S BIJ PATROON
Weef de eindjes weg naargelang je verder haakt.
Verbind de rondes met een HV tenzij iets anders wordt aangegeven.
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AFKORTINGEN
al.STK =

Achterlangs stokje
(zie: http://charami.com/2012/01/25/vertaling-babys-booties-bernat/)

h.STK =

Half stokje

HV

=

Halve Vaste

L

=

Losse

STK

=

Stokje

V

=

Vaste

vl.STK =

Voorlangs stokje
(zie video: http://www.youtube.com/watch?v=yIu4HfUpvsY)

Cardigan with wooden buttons © Lillian Jarmie
Vertaling door Charlotte (http://charami.com)

•••••

•••••

4/7

RUG
Rij 1: Met de grootste haaknaald, haak 67 (81, 89) lossen, h.STK in tweede losse van de
haaknaald, h.STK in elke losse tot op het einde, keer. (66, 80, 88 h.STK)
Rij 2: 1L, h.STK in elke steek tot het einde, keer.
Herhaal rij 2 totdat het rugpaneel 15 inches (38,1 cm) meet, plaats markeerder voor de
armholtes aan elk uiteinde van de rij. Ga verder met het herhalen van ronde 2 totdat
het rugpaneel 7 (8, 9) inches meet gemeten vanaf de markeerders (respectievelijk 17,78
– 20,32 – 22,86 cm).

Eerste schouder vormgeven:
Herhaal rij 2 over 22 (26, 29) h.STK, keer
Herhaal rij 2 voor 1 inch (2,54 cm), bind af.

Tweede schouder vormgeven:
Sla volgende 22 (28, 30) h.STK over voor de halslijn opening, maak wol vast in volgende
h.STK, 1L, h.STK in dezelfde steek als waar je wol vast maakt, h.STK in elk van de
volgende 21 (25, 28) h.STK; keer.
Herhaal rij 2 voor 1 inch (2,54 cm), bind af.

VOORKANT (MAAK 2 KEER)
Rij 1: Met de grootste haaknaald, haak 32 (37, 40) lossen, h.STK in tweede losse van de
haaknaald, h.STK in elke losse tot op het einde, keer. (31, 36, 39 h.STK)
Rij 2: 1L, h.STK in elke steek tot het einde, keer.
Herhaal rij 2 totdat het rugpaneel 15 inches (38,1 cm) meet, plaats markeerder voor de
armholtes aan elk uiteinde van de rij. Ga verder met het herhalen van ronde 2 totdat
het voorpaneel 4 (5, 6) inches meet gemeten vanaf de markeerders (respectievelijk
10,16 – 12,7 – 15,24 cm).
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Halslijn vormgeven:
HV in elk van de volgende 4 (5, 6) steken, h.STK in elke overgebleven steek tot op het
einde, keer. (27, 31, 33 h.STK)
Ga door met het herhalen van rij 2, maar minder 1 steek telkens aan de rand van de
halslijn voor de volgende 5 rijen. (22, 26, 29 h.STK)
Ga door volgens het patroon tot het voorpaneel even groot is als het rugpaneel. Bind af.

MOUW (MAAK 2 KEER)
Rij 1: Met de grootste haaknaald, haak 49 lossen, h.STK in tweede losse van de
haaknaald, h.STK in elke losse tot op het einde, keer. (48 h.STK)
Rij 2: 1L, h.STK in elke steek tot het einde, keer.
Herhaal rij 2 totdat de mouw 16 (18, 20) inches meet (respectievelijk 40,64 - 45,72 –
50,8 cm).
Plooi de mouw in twee zodat de startketting op de laatste rij ligt. Haak HV door beide
diktes zodat de mouw wordt samen gezoomd, bind af. Keer de mouw om zodat de naad
aan de binnenkant zit.

Manchetten
Ronde 1: Met de kleinere haaknaald, maak de wol vast aan de naad van de mouw, haak
1L, haak vasten evenredig verspreid rond de opening van de mouw. Verbind met HV in
de eerste vaste.
Ronde 2: 1L, V in zelfde vaste als HV van vorige ronde, minder over de volgende 2
vasten, [V in volgende steek, minder over volgende 2 vasten] herhaal rondom, verbind
met HV in eerste vaste.
Ronde 3: 3L (telt mee als eerste STK), STK in elke vaste tot je rond bent, verbind met HV
in 3de losse van de ketting in het begin van de ronde.
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Ronde 4: 3L, [vl.STK rond volgende steek, al.STK rond volgende steek] herhaal tot je
rond bent, verbind met HV in 3de losse van de ketting in het begin van de ronde.
Ronde 5: 3L, [vl.STK rond vl.STK van vorige ronde, al.STK rond al.STK van vorige ronde]
herhaal tot je rond bent, verbind met HV in 3de losse van de ketting in het begin van de
ronde.
Herhaal ronde 5 tot de manchet 3 inches (7,62 cm) meet, bind af.

ASSEMBLAGE
Met de verkeerde kanten van het rugpand en de voorpanden samen, zoom de
schouders met HV.
Plaats het midden van de bovenkant van de mouwen aan de schoudernaad en zoom
samen met HV in de armholtes.
Zoom de zijkanten met HV.

HALSOPENING
Rij 1: Met de kleinere haaknaald, maak de wol vast aan de rand van de halslijn, haak 1L,
haak vasten evenredig verspreid rond de halsopening, keer.
Rij 2: 3L, STK in elke vaste tot op het einde, keer.
Rij 3: 3L, [vl.STK rond volgende steek, al.STK rond volgende steek] herhaal tot op het
einde, keer.
Rij 4: 3L, [vl.STK rond vl.STK van vorige rij, al.STK rond al.STK van vorige rij] herhaal tot
op het einde, bind af.

ONDERSTE RAND
Rij 1: Met de kleinere haaknaald, maak de wol vast aan de onderste rand van de vest,
haak 1L, haak vasten evenredig verspreid langs de onderste rand, keer.
Rij 2 & 3: Herhaal rij 2 en 3 van de halsopening.
Rij 4: Herhaal rij 4 van de halsopening.
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Herhaal rij 4 tot de boord 2,5 inches (6,35 cm) meet, bind af.

LINKER RAND VOOR KNOPEN
Rij 1: Met kleinere haaknaald, maak de wol vast aan de halsrand, 1L, haak 66 (73, 80)
vasten evenredig langs de voorste rand, keer. (66, 73, 80 vasten)
Rij 2-8: 1L, V in elke steek tot het einde, keer.
Bind af op het einde van rij 8.

LINKER RAND VOOR KNOOPSGATEN
Rij 1: Met kleinere haaknaald, maak de wol vast aan de halsrand, 1L, haak 66 (73, 80)
vasten evenredig langs de voorste rand, keer. (66, 73, 80 vasten)
Rij 2-4: 1L, V in elke steek tot het einde, keer.
Rij 5: 1L, V in elk van de volgende 2 steken, [2L, sla volgende 2 steken over, V in elk van
de volgende 8 (9, 10) steken] x5, 2L, sla volgende 2 steken oer, V in elk van de volgende
2 (3, 4) steken, keer.
Rij 6: 1L, V in elke steek en elke losse tot op het einde, keer.
Rij 7&8: 1L, V in elke steek tot op het einde, keer.
Bind af op het einde van rij 8.
Naai de knopen aan de tegenovergestelde zijde van de knoopsgaten.
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vertaling van het originele patroon. Bij problemen bij het maken van dit patroon, contacteer
a.u.b. de ontwerper.
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