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Grannystripe vest 
haakpatroon 

 

 
 

Fonty Soyeuse (1 bol = 115 meter) 

70% wol en 30% zijde 

11 x Vintage blauw 110   

4 x Licht blauw 112 

4 x Crème 100 

 

Haaknaald 4,5 

Stopnaald 

Schaar 

Markeerringen 

 

Ontwerp: 

Linda 

trendymetwol.wordpress.com 

@wolgelukjes 

#grannystripevest 

 

In samenwerking met BN Agenturen 
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Gebruikte steken 

 

Losse 

Stokje 

 

Extra informatie 

 

• Dit patroon is uitgeschreven voor een maat M/L. Mocht je het vest groter 

willen: haak meer toeren na toer 24 en breng dan pas de punten naar 

elkaar toe. Mocht je het vest kleiner willen: haak minder dan 24 toeren. 

Eindig wel altijd met een even toer. 

• Keer na iedere toer je haakwerk. 

• Een cluster is een groepje van stokjes. 

• Het vest wordt van boven naar onderen gehaakt. 

• Het vest kan je eenvoudig langer maken door meer toeren na toer 62 te 

haken. 

 

Afmetingen 

 

Start is: 

14 cm nek 

6 cm schouder 

 

Bij toer 24: 

Voorkant: 26 cm 

Schouder: 48 cm 

Achterkant: 56 cm 

 

Lengte vest: 50 cm 

Armsgat: 23 cm 

 

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. 

 

Patroon 

Start met een ketting van 61 lossen met de kleur vintage blauw. Doe een 

markeerring in de 10e losse, 19e losse, 40e losse, 49e losse en 58e losse. 

 

Toer 1: haak in de 4e losse vanaf de haaknaald een stokje (daar zit ook een 

markeerring in). Dan *2 lossen overslaan en in de volgende losse haak je 3 stokjes. 

Herhaal vanaf * 1 keer. Vervolgens 2 lossen overslaan en in de losse waar een 

markeerring in zit haak je 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes.  

 



 
 

3 
 

Dan *2 lossen overslaan en in de volgende losse haak je 3 stokjes. Herhaal vanaf *1 

keer. Vervolgens 2 lossen overslaan en in de losse waar een markeerring in zit haak je 

3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. 

 

Dan *2 lossen overslaan en in de volgende losse haak je 3 stokjes. Herhaal vanaf *5 

keer. Vervolgens 2 lossen overslaan en in de losse waar een markeerring in zit haak je 

3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. 

 

Dan *2 lossen overslaan en in de volgende losse haak je 3 stokjes. Herhaal vanaf *1 

keer. Vervolgens 2 lossen overslaan en in de losse waar een markeerring in zit haak je 

3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. 

 

Dan *2 lossen overslaan en in de volgende losse haak je 3 stokjes. Herhaal vanaf * 1 

keer. Vervolgens 2 lossen overslaan en in de laatste steek van de toer haak je 2 

stokjes. Keer haakwerk. 

 

Totaal 22 clustertjes van drie stokjes en 2 clustertjes van twee stokjes. 

 

Toer 2: Haak 3 lossen (= 1 stokje). Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes. 

In de ruimtes van de lossen van de vorige toer: 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes.  

In de laatste steek van de vorige toer haak je 1 stokje. Keer haakwerk. Totaal 27 

clustertjes van drie stokjes. 

 

Toer 3: Haak 3 lossen (= 1 stokje) en daarna 1 stokje in dezelfde steek.  

Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes. In de ruimtes van de lossen van 

de vorige toer: 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes.  

In de laatste steek van de vorige toer haak je 2 stokjes. Keer haakwerk. Totaal 30 

clustertjes van drie stokjes en 2 clustertjes van twee stokjes. 

 

Toer 4-24: herhaal toer 2 en 3 om en om. 

 

Clustertelling:  

Toer 4 = 35 

Toer 5 = 38 

 

Bij even toeren +5 clusters. 

Bij oneven toeren +3 clusters en 2 clusters van twee stokjes. 

 

Toer 24 = 115 clusters 

 

Breng de punten naar elkaar toe. Doe daar een markeerring door de ruimtes van de 

lossen, zodat deze punten aan elkaar vast zitten. Zo creëer je de twee armsgaten. 

Per armsgat sla je dus 27 clusters bij de volgende toer over. 

Vervolg de toeren.  

 

Toer 25:  

Haak 3 lossen (= 1 stokje) en daarna 1 stokje in dezelfde steek.  
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Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes. Bij de markeerring doe je het 

volgende: haak in de ruimte van de lossen van de vorige toer 3 stokjes. Steek hierbij 

de haaknaald tegelijk in beiden ruimtes. Zo komen deze aan elkaar vast te zitten 

doormiddel van 1 cluster en ontstaat zo de opening voor het armsgat. 

Vervolg de toer weer door tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes te haken. 

 

Bij de volgende markeerring doe je weer precies hetzelfde zoals hierboven 

beschreven. 

 

In de laatste steek van de vorige toer haak je 2 stokjes. Keer haakwerk. 

 

Totaal 60 clustertjes van drie stokjes en 2 clustertjes van twee stokjes. 

Keer haakwerk. 

 

Toer 26: Haak 3 lossen (= 1 stokje). Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes.  

In de laatste steek van de vorige toer haak je 1 stokje. Keer haakwerk. Totaal 61 

clustertjes van drie stokjes. 

 

Toer 27: Haak 3 lossen (= 1 stokje) en daarna 1 stokje in dezelfde steek.  

Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes.  

In de laatste steek van de vorige toer haak je 2 stokjes. Keer haakwerk. Totaal 60 

clustertjes van drie stokjes en 2 clustertjes van twee stokjes. 

 

Toer 28-32: herhaal toer 26 en 27 om en om.  

 

Wissel van kleur naar licht blauw 

Toer 33: haak zoals toer 27. 

 

Wissel van kleur naar crème 

Toer 34: haak zoals toer 26 

 

Wissel van kleur naar vintage blauw 

Toer 35: haak zoals toer 27 

 

Toer 36-62: Ga op deze manier door. Toer 26 en 27 om en om. Kleurvolgorde: licht 

blauw, crème, vintage blauw. Laat de draad hangen. Pak elke keer de andere 

draad op.  

 

Hecht af. 

 

Mouwen:  

Je gaat in het rond haken. 

Toer 1: Hecht aan in de oksel met vintage blauw. Haak 3 lossen (= 1 stokje). Dan 

tussen de clusters 3 stokjes.  

In de laatste opening haak je 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de 3e 

losse. Totaal 27 clustertjes. 
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Toer 2: Haak 3 lossen (= 1 stokje). Dan 2 stokjes in de eerste opening van de vorige 

toer. Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse. Totaal 27 clustertjes. 

 

Toer 3: Haak 3 lossen (= 1 stokje). Dan tussen de clusters van de vorige toer 3 stokjes.  

In de laatste opening haak je 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de 3e 

losse. Totaal 27 clustertjes. 

 

Toer 4-16: herhaal toer 2 en 3 om en om. 

 

Hecht nieuwe kleur aan, licht blauw.  

Toer 17: haak zoals toer 3 

 

Hecht nieuwe kleur aan, crème. 

Toer 18: haak zoals toer 2 

 

Hecht nieuwe kleur aan, vintage blauw 

Toer 19: haak zoals toer 3 

 

Toer 20-46:  

Ga op deze manier door. Toer 2 en 3 om en om. Kleurvolgorde: licht blauw, crème, 

vintage blauw. Laat de draad hangen. Pak elke keer de andere draad op.  

Hecht af en werk de draadjes weg. 

 

Haak nog een mouw op dezelfde manier. 

 

Rand hals en zijkant:  

Haak een grannystripe toer. Doe dit als volgt: Hecht onderaan aan en haak drie 

lossen (=1 stokje), 2 stokjes in dezelfde steek. * Sla een toer over, 3 stokjes in de 

volgende toer. Herhaal vanaf * tot einde. Hecht af en werk de draadjes weg. 

 

 

 

 

Veel haakplezier! 

 

Voor meer inspiratie: 

@fontydesignteam_nl 

 
 


