	
  

Grijs gehaakt babyvestje met capuchon

Maat: 80
Leeftijd: 12 maanden
MOEILIJKHEIDSGRAAD: ervaren hakers
Achter- en voorpanden:
totale onderbreedte: 77,5 cm
tot het begin armsgat: 21 cm
hoogte armsgat: 13 cm
breedte armsgat: 2 cm
breedte halsrand, achterpand: 10 cm
diepte halsrand, achterpand: 1 cm
breedte halsrand, voorpand: 4 cm
schouderbreedte: 8 cm
totale lengte: 34 cm
Mouwen:
onderbreedte: 16 cm
bovenbreedte: 24 cm
lengte tot de mouwkop: 20 cm
hoogte mouwkop: 7 cm
totale lengte: 27 cm
DIT HEB JE NODIG
•
•
•

250 g bolletjes Baby Wool, kleur 00090 grijs
1 haaknaald. 3,5mm van Prym
6 knoopjes 13mm doorsnede naar keuze

• 1 borduurnaald van Prym
Gebruikte steken
Gehaakt patroon: volgens haakschema A in rijen haken; elke rij met 2 vervangende ls. voor
het 1e h.st. beginnen; met de s. vóór het pg. beginnen, de 3 s. van het pg. steeds herhalen,
eindig met de s. na het pg.; de 1e – 3e rij 1x, dan de 2e en 3e rij steeds herhalen.
1 V-groepje: 1 pg. = 1 h.st., 1 ls. en 1 h.st.
1 h.st. verdubbelen: in 1 h.st. van de vorige rij 2 h.st. haken.
Kreeftsteken: vs. van links naar rechts haken.

	
  
Stekenverhouding
Gehaakt patroon: 8x het pg. en 16 rijen = 10 x 10 cm
ZO MAAK JE HET
Het achterpand en de voorpanden worden tot de armsgaten aan één stuk gehaakt.
Achter- en voorpanden
187 ls. en 2 vervangende ls. voor het 1e h.st. opzetten en in gehaakt patroon in rijen volgens
haakschema A haken = 62 V-groepjes per rij.
Taillering
Na 8 rijen volgens haakschema B steeds 1 V-groepje aan weerszijden van het achterpand
minderen, hiervoor in de 9e rij het 14e/15e/16e/18e/19e V-groepje door 1 h.st. en het 45e Vgroepje door 1 h.st. vervangen, zie haakschema B. In de volgende rij dit h.st. overslaan = 2 Vgroepjes (6 s.) minder na de 10e rij.
In de 17e rij het 17e V-groepje door 1 h.st. en in spiegelbeeld het 17e laatste V-groepje van
de rij door 1 h.st. vervangen.
In de 25e rij het 17e V-groepje door 1 h.st. en in spiegelbeeld het 17e laatste V-groepje van
de rij door 1 h.st. vervangen = 56 V-groepjes per rij.
Zonder minderingen in gehaakt patroon verder werken.
In de 32e rij (= terugg. rij) volgens haakschema C 1 h.st. bij het 2e en 4e pg. door 1 ls.
vervangen = 2 knoopsgaten.
Rechter voorpand
Na 21 cm [= 34 rijen] vanaf het begin de volgende heeng. rij het werk delen en eerst het
rechter voorpand bij de eerste 15 V-groepjes haken.
Halsrand
Na 30 cm = 50 rijen vanaf het begin de volgende heeng. rij de eerste 7 V-groepjes met h.vs.
overslaan.
Dan voor de ronde halsrand in elke 2e rij en dan nog 2x in elke rij steeds 1 V-groepje
overslaan.
Bij de resterende 6 V-groepjes nog 2 rijen verder haken. Nu is het rechter voorpand klaar.
Achterpand
Voor het achterpand na het rechter voorpand 3 V-groepjes overslaan (= armsgat) in totaal
20 V-groepjes haken.
Na 12 cm = 20 rijen over de eerste 6 V-groepjes nog 2 rijen verder haken. De middelste 8 Vgroepjes vormen de halsrand. Bij de laatste 6 V-groepjes nog 2 nld. verder haken.
Nu is het achterpand klaar.
Linker voorpand
In spiegelbeeld t.o.v. het rechter voorpand werken, maar bij het linker voorpand de
knoopsgaten maken. Na het achterpand 3 V-groepjes (= 2e armsgat) overslaan om met het
voorpand te beginnen en in de 40e rij (= terugg. rij) vanaf het begin volgens haakschema C
steeds 1 h.st. bij het 2e en 4e pg. door steeds 1 ls. vervangen = 2 knoopsgaten. Na 6/6/6/8/8
rijen nog 1x 2 knoopsgaten maken.
Mouwen
40 ls. en 2 vervangende ls. voor het 1e h.st. haken en in gehaakt patroon in rijen volgens
haakschema A haken = 13 V-groepjes per rij.
Schuine randen

	
  
In de 3e rij vanaf het begin aan weerszijden het 1e en laatste h.st. van de rij verdubbelen =
36/39/42/42/45 h.st.
Dan in elke 2e rij nog 3x en in de 4e rij nog 2x/in de 2e rij nog 1x en in de 4e rij nog 4x/in elke
2e rij nog 4x en in elke 4e rij nog 4x/in elke 2e rij nog 2x en in de 4e rij nog 6x/in elke 2e rij nog
7x en in de 4e rij nog 4x het 1e en laatste h.st. van de rij verdubbelen = 46/49/55/58/
67 h.st. en 15/16/18/19/22 V-groepjes. De gemeerderde h.st. in het gehaakte patroon
opnemen.
Mouwkop
Na 20 cm [= 32] rijen vanaf het begin als volgt minderen:
1e rij: het eerste V-groepje (= 3 s.) met h.vs. overslaan, volgens het patroon tot de laatste 3 s.
verder haken, de 3 s. niet haken = 17 V-groepjes.
2e rij: 2 vervangende ls., 1 h.st. in het 1e V-groepje, volgens het patroon tot de laatste Vgroepje haken, in het
V-groepje 1 h.st., 1 h.st. in het laatste h.st. van de vorige rij.
3e rij: 2 vervangende ls., het 1e h.st. van de vorige rij overslaan, volgens het patroon tot de
laatste 2 h.st. haken, 1 h.st. overslaan, 1 h.st. in het laatste h.st. van de vorige rij = 15 Vgroepjes.
De 2e en 3e rij nog 4x herhalen = 7 V-groepjes.
Na 7 cm [= 11 rijen] vanaf het begin van de mouwkop is de mouw klaar.
De 2e mouw hetzelfde haken.
Afwerking
De delen vochtig maken, spannen en laten drogen.
De schoudernaden sluiten.
Capuchon
Bij het rechter voorpand bij * in het patroon bij de halsrand naar de linker voorpand voor de
capuchon in totaal 31 V-groepjes haken.
Na 32 rijen middenachter met minderingen beginnen.
1e rij: 2 vervangende ls., 11 V-groepjes haken, 1 h.st. in het volg. V-groepje, * 1 V-groepje in
het volg. V-groepje, 1 h.st. in het volg. V-groepje, vanaf * 2x herhalen, dan de rij volgens het
patroon afmaken.
2e rij: 2 vervangende ls., het volg. h.st. van de vorige rij overslaan * 1 V-groepje in het volg. Vgroepje, 1 h.st. van de vorige rij overslaan, vanaf * 2x herhalen, dan de rij volgens het patroon
afmaken = 27 V-groepjes.
3e rij: 2 vervangende ls., 10 V-groepjes haken, 7x steeds 1 h.st. in het volg. 7 V-groepje, dan
de rij volgens het patroon afmaken.
Nu is de capuchon klaar.
Mouwnaden sluiten en de mouwen inzetten. Bij de onderrand van de mouwen en bij alle
andere randen
1 toer kreeftsteken haken.
Alle draden instoppen en de knopen bij het rechter voorpand vastnaaien.

