MISTERO GAREN
“WINONA” GILET
eindig elke toer met een dubbel stokje, dit om de
hoogte te behouden. Minder bij 78-79-80 cm hoogte
voor de hals het eerste 1 ½ herhaalrapport en daarna
nog 2 x ½ herhaalrapport in elke volgende toer.
Hecht bij 86-87-88 cm hoogte af. Haak over de
laatste 4 ½ - 5 – 5 ½ herhaalrapporten het
linkervoorpand in spiegelbeeld. Haak nu over de
middelste 9-10-11 herhaalrapporten voor het rugpand
tot 84-85-86 cm hoogte. Laat de middelste 5
herhaalrapporten onbewerkt en haak aan beide
kanten verder tot dezelfde hoogte als de voorpanden.

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met
naalden zonder knop langs de armsgaten 57 st. op
(niet op de middelste onbewerkte steken) en brei in
heen- en teruggaande naalden 3 naalden boordst.
Kant in boordst. af. Naai de zijkantjes tegen de
steken tussen het voor- en rugpand. Neem langs de
hals 79 st. op en brei 3 naalden boordst. Kant in
boordst. af. Neem langs het linkervoorpand vanaf de
hals tot middenachter onderkant rugpand ca. 156 st.
op en brei 3 nld. boordst. Kant in boordst. af. Brei
langs het rechtervoorpand tot middenachter rugpand
eenzelfde bies. Brei in de eerste naald in het
rechtervoorpand 4 knoopsgaten als volgt: het eerste
knoopsgat 3 st. vanaf de halskant en de volgende
knoopsgaten steeds met een tussenruimte van 14
steken. Kant voor een knoopsgat 1 steek af en zet
deze er in de volgende naald weer bij op. Naai aan
de onderkant van het rugpand de zijkantjes netjes
tegen elkaar. Naai de knopen aan.

Materiaal: Adriafil Mistero bruin/rood (37) 7-8-8
bollen, 4 knopen, haaknaald nr. 6, breinaalden nr. 7
met en zonder knop
Stekenverhouding: 20 steken en 5 toeren in patroon
gehaakt zijn ca. 10x10 cm. 14 steken en 20 naalden
in boordsteek gebreid (iets uitgerekt gemeten), zijn
10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een
andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Haakpatroon: haak volgens teltekening. = losse,
= stokje. Waar stokjes aan de onderkant bijeen
komen, worden deze in 1 insteekpunt gehaakt.
Boordsteek: afwisselend 1 st. recht en 1 st. averecht.
Werkwijze:
Het vest wordt als één geheel gehaakt.
Haak 85-97-109 lossen en haak hierop het
haakpatroon. Meerder aan beide zijkanten geleidelijk
3 herhaalrapporten door steeds 2 steken meer te
haken in elke toer. Haak bij 66 cm als volgt: haak
voor
het
rechtervoorpand
4
½
-5-5
½
herhaalrapporten,
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