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Gestreept Comfy Vest 
haakpatroon 
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Fonty Ombelle  

75% Mohair 

20% Wool 

5% Polyamide 

Kleur 1019 (Roze) → 8 bollen á 50 gr/ 145 m 

Kleur 1008 → (Ecru) 8 bollen á 50 gr/ 145 m 

Kleur 1069 (Oker) → 2 bollen á 50 gr/ 145 m 

 

Haaknaald 9 en 4 

Schaar 

Stopnaald 

 

Ontwerp: 

Linda 

trendymetwol.wordpress.com 

@wolgelukjes 

 

In samenwerking met 

BN Agenturen 

 

Gebruikte steken 

 

Losse 

Vaste 

Half Stokje 

 

Afmetingen 

Zie afbeeldingen in tekst. 

 

Extra informatie 

 

• Je haakt met dubbele draad. 

• Het vest bestaat uit een achterpand, twee voorpanden en twee mouwen. 

• De 1e losse van elke toer telt niet mee als steek, maar is om hoogte te krijgen. 

 

 

Let op: dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht. Het 

patroon is eigendom van Trendy met wol @wolgelukjes en is tot stand gekomen in 

samenwerking met BN Agenturen. 
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Patroon 

Achterpand: 

 

Start met haaknaald 9, dubbel draad met de kleur 1019 (Roze). Haak 45 lossen.  

 

Toer 1: Haak een half stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald. Haak dan in elke 

losse een half stokje. Totaal 43 halve stokjes (waarbij de 2 lossen aan het begin als 1 

half stokje telt). Keer haakwerk. 

 

Toer 2: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 3: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 4: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 5: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 6: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 7: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 8: 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 9-16: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 

 

Toer 17: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 18-25: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 
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Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 26-33: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 34-41: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 42-49: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 

 

Toer 50: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 51- 58: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 43 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 59- 62 (let op: dus 4 toeren): Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als 

steek). Haak dan 43 halve stokjes. Hecht af. 
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Voorpand 1: 

Start met haaknaald 9, dubbel draad met de kleur 1019 (Roze). Haak 30 lossen. 

 

Toer 1: Haak een half stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald. (Is 1 half stokje) Haak 

dan in elke losse een half stokje. Totaal 28 halve stokjes. (waarbij de 2 lossen aan het 

begin als 1 half stokje telt). Keer haakwerk. 

 

Toer 2: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 3: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 4: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 5: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 6: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 7: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Toer 8: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 9-16: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 

 

Toer 17: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 18-25: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 
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Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 26-33: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 34-41: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 42-49: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 

 

Toer 50: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 51- 58: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 28 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 59- 62 (let op: dus 4 toeren): Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als 

steek). Haak dan 28 halve stokjes. 

 

Toer 63-66: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 14 

halve stokjes. (Dit vormt straks de kraag). Hecht af. 
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Voorpand 2: 

Haak het tweede voorpand op dezelfde manier als voorpand 1 tot toer 62. 

 

Dan toer 63-66: Hecht aan in het midden, dus in de 14e losse van toer 62. Haak dan 1 

losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 14 halve stokjes. (Dit 

vormt straks de kraag). Totaal dus 4 toeren. Hecht af. (Is dus in spiegelbeeld van 

voorpand 1) 

 

Mouw 1:  

Start met haaknaald 9, dubbel draad met de kleur 1019 (Roze). Haak 35 lossen 

 

Toer 1: Haak een half stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald. (Is 1 half stokje) Haak 

dan in elke losse een half stokje. Totaal 33 halve stokjes. (waarbij de 2 lossen aan het 

begin als 1 half stokje telt). Keer haakwerk. 

 

Toer 2-8: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 
 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 

 

Toer 9: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 halve 

stokjes. Keer haakwerk. 
 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 
 

Toer 10: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 
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Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 

 

Toer 11: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 
 

Toer 12-18 (let op 7 toeren!): Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als 

steek). Haak dan 33 halve stokjes. Keer haakwerk. 
 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 
 

Toer 19-26: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. Hecht af. 
 

 
 

Mouw 2: 

Start met haaknaald 9, dubbel draad met de kleur 1069 (Oker). Haak 35 lossen 

 

Toer 1: Haak een half stokje in de 3e losse vanaf de haaknaald. (Is 1 half stokje) Haak 

dan in elke losse een half stokje. Totaal 33 halve stokjes. (waarbij de 2 lossen aan het 

begin als 1 half stokje telt). Keer haakwerk. 

 

Toer 2-8: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 
 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

Toer 9: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1069 (Oker). 
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Toer 10: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1008 (Ecru). 

 

Toer 11-18: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. 

 

Wissel van kleur. Haak verder met de kleur 1019 (Roze). 

 

Toer 19-26: Haak 1 losse (om hoogte te krijgen, telt niet mee als steek). Haak dan 33 

halve stokjes. Keer haakwerk. Hecht af. 

 

De afwerking: 

1) Leg het rugpand met de goede kant naar beneden plat neer.  

2) Leg de voorpanden op dezelfde manier neer boven het rugpand.  

Naai de schoudernaden op de zigzaglijn dicht. Naai dan de kraag ook dicht. Zie 

afbeeldingen. 

3) Hou de voorpanden en rugpand nog steeds open. Naai de mouwen aan het 

voorpand en achterpand vast. Lijn de mouwen netjes uit in het midden. Waarbij de 

goede kant van de mouw ook naar beneden ligt. Bij dit vest is dat van oker gele 

streep naar oker gele streep. Doe dit ook voor de andere mouw. 

4) Vouw het vest met de goede kant naar binnen toe op elkaar. Naai nu de 

mouwnaad en de zijnaad in één keer dicht. Doe dit aan beide kanten. 

5) Werk de draadjes netjes weg. 

6) Haak dan met haaknaald 4, enkeldraad, kleur 1019 (roze) een toer vasten aan 

het begin van mouw 1. Dan wordt de mouwopening wat smaller. Doe hetzelfde met 

mouw 2, maar dan met de kleur 1069 (Oker). 

7) Haak met haaknaald  9, dubbel draad, kleur 1069 (Oker) een toer langs de 

voorkant van het vest. Doe dit als volgt: hecht rechtsonder aan, haak dan 5 lossen, 1 

vaste, 5 lossen 1 vaste. Hecht af en werk de draadjes weg. 

 

Veel haakplezier! 

 

Voor meer inspiratie: 

@fontydesignteam_nl 

 
 


