
 

* Dit patroon van Studio Dromenvanger is  mede mogelijk gemaakt  
door een samenwerkingsverband met 

  
** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd  

 of voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 

Vintage vest voor stoere meiden 
 

 
 

 
Dit vest is gemaakt voor stoere meiden die ook van zacht houden. Door de ruime 
pasvorm en de vlindermouwen zit dit vest heerlijk en is het goed te combineren op 
een jeans of op een jurk of rok met sneakers eronder.  
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Materiaal  
10 bollen byClaire soft mix kleur 017 Vintage Blue 
1 bol byClaire sparkle kleur 011 Ice Blue 
1 bol byClaire cotton kleur 019 Ice Blue 
Naald 7 
Schaar en naald 
TIP: 
Haak eerst een proeflapje om te kijken welke haaknaald je het beste kan gebruiken.  
 
Maat 
Dit patroon heb ik gemaakt nav de maat van mijn dochters; 140/146.  
Omdat dit een ruimvallend vest is, is het ook geschikt voor meisjes met een grotere 
maat. Je kan altijd het vest verlengen door verder te haken dan het patroon.  
Afmeting:  
TIP:  
Pas en meet het vest tussendoor om eventuele teleurstellingen te voorkomen.   
 
Patroon Voorpand 
Lees voordat je gaat haken het patroon goed door!  
LET OP! Toer 7, 15, 23 en 31 wordt dubbeldraads gehaakt met sparkle en cotton.  
 
Je start met het voorpand, deze haak je 2x. 
Zet hakend 30 stokjes, in dit filmpje zie je hoe je deze opzet.  
 
Toer 1 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak in de volgende steken 1 stokje 
tot het eind. Keer om.  
Toer 2 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak 1 stokje in de dezelfde steek als 
van de 3 losse (dit is een meerdering).  
Haak in de volgende steken 1 stokje tot het eind. Keer om. 
Toer 3 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak in de volgende steken 1 stokje 
tot het eind. Keer om.  
Toer 4 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak 1 stokje in de dezelfde steek als 
van de 3 losse (dit is een meerdering).  
Haak in de volgende steken 1 stokje tot het eind. Keer om. 
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Toer 5 t/m 25 
Herhaal toer 3 en 4.  
 
Toer 26 
Vanaf deze toer ga je recht haken, dus geen meerderingen meer. Wil je het vest 
langer, haak dan nog een paar toeren met meerderingen totdat je de gewenste 
lengte hebt.  
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak in de volgende steken 1 stokje 
tot het eind. Keer om.  
Toer 27 t/m 31 
Herhaal toer 26. Hecht af en werk de draadjes netjes weg.  
 
Patroon Achterpand 
LET OP! Toer 7, 15, 23 en 31 wordt dubbeldraads gehaakt met sparkle en cotton.  
 
Het achterpand haak je aan een stuk.  
Zet hakend 69 stokjes, in dit filmpje zie je hoe je deze opzet.  
Toer 1 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak in de volgende steken 1 stokje 
tot het eind. Keer om.  
Toer 2 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak 1 stokje in de dezelfde steek als 
van de 3 losse (dit is een meerdering).  
Haak in de volgende steken 1 stokje tot aan het laatste stokje, haak in de 3e 
beginlosse van de vorige toer 2 stokjes (dit is een meerdering). Keer om. 
Toer 3 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak in de volgende steken 1 stokje 
tot het eind. Keer om.  
Toer 4 
Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak 1 stokje in de dezelfde steek als 
van de 3 lossen (dit is een meerdering).  
Haak in de volgende steken 1 stokje tot aan het laatste stokje, haak in de 3e 
beginlosse van de vorige toer 2 stokjes (dit is een meerdering). Keer om. 
Toer 5 t/m 25 
Herhaal toer 3 en 4.  
Toer 26 
Vanaf deze toer ga je recht haken, dus geen meerderingen meer. Wil je het vest 
langer, haak dan nog een paar toeren met meerderingen totdat je de gewenste 
lengte hebt.  
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Begin met 3 lossen (dit telt als het 1e stokje) en haak in de volgende steken 1 stokje 
tot het eind. Keer om.  
Toer 27 t/m 31 
Herhaal toer 26. Hecht af en werk de draadjes netjes weg.  
 
Je naait de schoudernaden en zijnaden aan elkaar vast. In dit filmpje zie je hoe je 
dat kan doen.  
 
Mouwen 
Aan de mouwen wordt een boordje gehaakt met vasten.  
Hecht een nieuwe draad aan en haak daarna in elke opening 2 vaste (30v).  
Je haakt nu 2 toeren spiraalsgewijs verder. Gebruik hiervoor evt een 
steekmarkeerder. Hecht af.  
 
Boord onderkant 
Aan de onderkant wordt een boord gehaakt met vasten.  
Toer 1 
Hecht een nieuwe draad aan en haak daarna in elke steek 1 vaste.  
Haak 1 keerlosse en keer om.  
Toer 2 
Haak in de volgende steken 1 vaste. Haak 1 keerlosse en keer om.  
Toer 3 
Haak in de volgende steken 1 vaste. Haak 1 keerlosse en keer om.  
Toer 4 
Haak in de volgende steken 1 vaste. Hecht af.  
Boord voorkant en hals  
Dit is hetzelfde als de boord onderkant. Je haakt heen en weer vaste langs de 
voorkant en hals.  
Toer 1 
Hecht een nieuwe draad aan en haak in elke opening 2 vaste tot aan de 
schoudernaad, langs de hals haak je in elke steek 1 vaste. Vanaf de schoudernaad 
haak je weer in elke opening 2 vaste. Haak 1 keerlosse en keer om.   
Toer 2 
Haak in de volgende steken 1 vaste. Haak 1 keerlosse en keer om.  
Toer 3 
Haak in de volgende steken 1 vaste. Haak 1 keerlosse en keer om.  
Toer 4 
Haak in de volgende steken 1 vaste. Hecht af.  
 



 

* Dit patroon van Studio Dromenvanger is  mede mogelijk gemaakt  
door een samenwerkingsverband met 

  
** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd  

 of voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 

 
Strijk of stoom de naden voorzichtig een beetje plat en je vest is af!  
 
Ik wens je weer heel veel haakplezier!  
Liefs, Mariska 
 
 
Heb je vragen over dit patroon? Stel ze op mijn facebook groep Studio Haaksterren 


