
Babyvestje Saar  
 

© Dit patroon is eigendom van Wolplein.nl en mag niet zonder toestemming digitaal of fysiek verspreid worden. 

 
 

 

Ontwerper Monique Vermaat 

 
Benodigdheden 

 Kleur/maat Aantal 

Yarn and Colors Must-Have mini 
Cream 

002  1 

Yarn and Colors Must-Have Mustard 15  5 

Yarn and Colors Must-Have mini 
Black 

100  1 

Yarn and Colors Must-Have mini 
Cigar 

007  1 

Yarn and Colors Must-Have mini 
Limestone 

009  1 

Haaknaald  3mm  

Haaknaald  2,5mm  

Haaknaald  2mm  

steekmarkeerders 10  

stopnaald 1  

 

Gebruikte afkortingen 

l. Losse 

L boogje lossenboogje 

Keerl-
boogje 

Keerlosse boogje (dat is de v en de l die je aan 
het begin van de toer maakt).  

Gekruiste 
v 

Gekruiste vaste 

v. vaste 

hv. halve vaste 

stk stokje 

hstk halfstokje 

dstk dubbelstokje 

mr Magische ring 

Gebruikte steek voor het vestje: Gekruiste vasten: (zie ook 
tutorial) 

 
 
 Het vestje wordt gehaakt in de gekruiste-v, met haaknaald 
2,5 en 3 en de kleur Mustard 
Proeflapje: naald 2,5 10x10 cm is 28 steken en 21 toeren.  

 
 
 
Patroon 
Dit patroon is voor een vestje in maat 68 
 
Linkervoorpand 

 
Zet 56 steken met haaknaald 3 op met de lange draad 
methode(zie tutorial) 
1e toer:neem haaknaald 2,5 en haak in het bobbeltje van 

de steek 56v,keren (56) 

2e toer: *1l,sla 1 v over, 1v in de volgende v, herhalen vanaf 

* tot het einde van de toer. keren (56) 

3e toer: 2l (telt als 1v,1l), 2 v samen over het eerste l-

boogje * 1l, 2 v samen over het vorige l- boogje en het 

volgende l-boogje,herhalen vanaf * tot de laatste v 2 v 

samen over het vorige l-boogje en keerl-boogje en eerste l 

van de keerlosse,keren  

4- 20e toer: herhaal toer 3 , je hebt dan 9 cm gehaakt. (56) 
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21e toer: als toer 2 , maar dan aan het begin van de toer 1 

steek minderen, en de toer verder haken, kerenLet op: 

Doordat er in de steek ook een mindering zit,(2 v. samen 

haken) lukt het niet altijd om 1 steek te minderen(soms zijn 

het er 2), zorg er in ieder geval voor dat de halslijn mooi 

schuin loopt en je uiteindelijk op het aantal steken komt 

dat genoemd is in toer 23 en later ook bij toer 47 

22e toer: 2l,steken haken in gekruiste-v, keren 

23-42e toer:toer 21 en 22 herhalen tot 44 steken(19 cm),  

43e toer: starten met 49 lossen , keren starten in de 2 e 

steek vanaf de haaknaald en op de 48 lossen vasten haken 

en verder haken in gekruiste -v tot het einde van de toer, 

minderen,keren  

44e toer:minderen,steken haken in de gekruiste- v en op 

de  nieuwe v doorgaan als volgt: *draad op halen, 1 v 

overslaan, *draad op halen in de volgende v en de 3 lussen 

op de naald afhaken, 1 losse ,draad op halen in vorige 

vaste,v overslaan vanaf * herhalen tot aan het einde van de 

toer, keren 

45e toer: 2l,haken in gekruiste – v, keren 

46e toer:aan het begin van de toer minderen, haken in 

gekruiste-v, keren 

47-60e toer: toer 45 en 46 herhalen tot 77 steken( 28 cm ), 

draad afhechten.  

 

Rechtervoorpand 
Zet 56 steken met haaknaald 3 op met de lange draad 
methode(zie tutorial) 
1e toer:neem haaknaald 2,5 en haak in het bobbeltje van 

de steek 56v, keren (56) 

2e toer: *1l,sla 1 v over, 1v in de volgende v, herhalen vanaf 

* tot het einde van de toer. keren(56) 

3e e toer: 2l (telt als 1v,1l), 2 v samen over het eerste l-

boogje * 1l, 2 v samen over het vorige l- boogje en het 

volgende l-boogje,herhalen vanaf * tot de laatste v 2 v 

samen over het vorige l-boogje en keerl-boogje en eerste l 

van de keerlosse., keren 

4- 20e toer: herhaal toer 3 , je hebt dan 9 cm gehaakt. (56) 

21 e toer: als toer 2 , maar dan aan het eind van de toer 1 

steek minderen, keren Let op: Doordat er in de steek ook 

een mindering zit,(2 v. samen haken) lukt het niet altijd om 

1 steek te minderen(soms zijn het er 2), zorg er in ieder 

geval voor dat de halslijn mooi schuin loopt en je 

uiteindelijk op het aantal steken komt dat genoemd is in 

toer 23 en later ook bij  toer 47 

22e toer: 2l,steken haken in gekruiste-v, keren  

23-42e toer:toer 21 en 22 herhalen tot 44 steken(19 cm)  

43 e toer:minderen,gekruiste-v haken tot aan het einde van 

de toer en dan 49 l haken, keren 

44 e toer: starten in de 2e steek vanaf de haaknaald en 48 v 

haken, vervolgens verder gaan in gekruiste-v tot het einde 

van de toer, keren.  

45e toer: steken haken in de gekruiste-v en op de 48 

nieuwe steken doorgaan als volgt: *draad op halen, 1 v 

overslaan, *draad op halen in de volgende v en de 3 lussen 

op de naald afhaken, 1 losse ,draad op halen in vorige 

vaste,v overslaan vanaf * herhalen tot aan het einde van de 

toer,keren 

46e toer: 2l, haken in gekruiste-v en aan einde van de naald 

1 steek minderen, keren 

47e toer:2l, haken in gekruiste-v ,keren 

48-58 e toer: toer 42 en 43 herhalen tot 77 steken( 27cm ) 

 
59e toer: haak 28 l en haak verder op het rechter voorpand. 

Zorg ervoor dat de beide voorpanden met de goed kant 

naast elkaar liggen.  

Achterpand.  

1e toer: 77 gekruiste -v, 28 v, 77 gekruiste -v, keren  

2e toer: 77 gekruiste vasten,  op de 28 nieuwe v als volgt 

*draad op halen, 1 v overslaan, *draad op halen in de 

volgende v en de 3 lussen op de naald afhaken, 1 losse 

,draad op halen in vorige vaste,v overslaan vanaf *herhalen 

tot aan de 77 gekruiste-v van het voorpand en deze haken 

zoals ze zich voor doen.  

3-18e  toer: 182 gekruiste- v haken (8 cm)Totale hoogte van 

de mouw is dus 18 cm.  

19e toer:48 v steekmarkeerder plaatsen 84  gekruiste-v 

,keren 

20e toer: 2l gekruiste -v haken tot aan de steekmarkeerder, 

keren 

 
21- 54e toer: 84 gekruiste -v haken(vanaf armsgat 18 cm) , 

draad, keren 

55e toer: *1v, 1 l , 1 v overslaan , herhalen vanaf * tot aan 

het einde van de toer keren 

56e toer: 84  hv , afhechten. draad afhechten 

 

Randje  langs de voorkanten en hals.  

1e toer: Haak met naald 2,5  langs de voorranden en 

achterhals 154 hv draad  afhechten 

2e toer:  draad aan hechten aan de kant waar begonnen is 

met de hv. Haak  met nld 2 154 v in voorste lus van de hv, 

afhechten en draadjes wegwerken.  

 

Randje langs de mouw 

1e toer: Haak met naald 2,5  langs de randen van de mouw 

39 hv, draad  afhechten 



© Dit patroon is eigendom van Wolplein.nl en mag niet zonder toestemming digitaal of fysiek verspreid worden. 

 
 

2e toer: draad aan hechten aan de kant waar begonnen is 

met de hv. Haak met nld 2 35 v in voorste lus van de hv, 

afhechten en draadjes wegwerken.  

Block het vestje, spuit het nat en laat het drogen. 

 
 Sluiting van het vestje 

Haak met haaknaald 2 met de lange draad methode 4 

koordjes van elk 60 steken.  

Zet de koordjes aan de buitenkant op  10 cm  en de 

binnenkant  op 9 cm aan het vestje.  

 
In elkaar zetten van het vestje.  

Vouw de mouwen en de zij-naden  met de verkeerde 

kanten op elkaar. Zet de mouw en de zij-naad met 

steekmarkerders op de juiste plekken aan elkaar  en naai/ 

haak deze aan elkaar met een naald 2 in  hv/ stiksteek. 

  
Steek de naald in zoals het voorbeeld hieronder.  

 
Let er  bij het aan elkaar  haken/ naaien op dat het koordje 

voor het binnendeel aan de binnenkant blijft en het koordje 

voor het buitendeel aan de buitenkant.  

 
 

Zo ziet de naad op de mouw eruit na het aan elkaar haken.  

                
 

Applicatie: leeuwtje 

Het hele leeuwtje wordt met haaknaald nr 2 gehaakt 

Kopje  

Cream 

1e toer: Mr 6 v(6) 

2e toer: in elke v 1 steek meerderen(12) 

3e toer: (1v, 1 meerderen)6x herhalen(18) 

4e toer: (2v, 1 meerderen)6x herhalen(24) 

5e toer: (3v, 1 meerderen)6x herhalen(30) 

6e toer: (4v, 1 meerderen)6x herhalen(36) 

7e toer: (5v, 1 meerderen)6x herhalen(42) 

8e toer: (6v, 1 meerderen)6x herhalen(48) 

9e toer: (7v, 1 meerderen)6x herhalen(54) 

10e toer: 6v in achterste lus, 2 v, 1 meerderen, 2v,6v in 

achterste lus,1 meerderen, (8v, 1 meerderen)4x herhalen 

(60) 

Cigar 

11e toer: 2 v overslaan, 7 dstk in 1 steek, 2 v overslaan, 1 

hv, draad afhechten en draadjes weg werken . 

 

Oren(2x haken) 

1e toer:in de lusjes van toer 10 6 v haken, 6l en ring sluiten 

met hv(zie foto)(12) 
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2e toer: 12 v(12) 

3e toer: 4 v, 1 minderen, 4v, 1 minderen(10) 

4e toer: 2v, 1 minderen,2v, 1 minderen, 2v(8) 

5e toer: de steken op een draad zetten en aantrekken. De 

draad afhechten. De achterkant van het oortje aan de rand 

van het hoofdje vast naaien. (zie foto), losse draadjes weg 

werken.  

 
 

Oogjes(2x haken) 

Black 

1e toer: mr, 5 v, draad afhechten.  

 

Neus 

Cigar 

1e toer: lossen ketting van 8 lossen (8) 

2e toer: in 1e steek vanaf de haaknaald, 7 v, keren(7) 

Limestone 

3e toer:1l, 7 v,keren (7) 

4e toer: 1hv, 5v,1hv, keren(7) 

5e toer: 1hv, 5v, 1hv, keren(7) 

6e toer: 1 hv overslaan, 1hv, 3v, 1hv, keren (5) 

7e toer: 1hv, 3v, 1hv, keren (5) 

8e toer: 1hv overslaan, 3v, keren (3) 

9e toer: 3v, keren (3) 

10e toer: 1hv,1v 1 hv(3), draad afhechten en draadjes 

afwerken.  

Naai de ogen en neus op het hoofdje en borduur het 

mondje zoals op de foto.  

 
Achterlijf  

Limestone 

1e toer:haak een lossenketting van 17 l. 

2e toer: in de 1e l vanaf de haaknaald   4 v, 2 v in 1 steek, 6 

v, 2v in 1 steek, 4 v, keren 

3e toer: 1 l,  2 v in 1 steek, 3 v,  2 v in 1 steek, 8hstk,  2v in 1 

steek, 3 v, 2 v in 1 steek keren 

4e toer: 1 l,  2 v in 1 steek, 5 v,  2 v in 1 steek, 8hstk,  2v in 1 

steek, 5 v, 2 v in 1 steek keren 

5e toer:1l, 7 hv, 2hstk in 1 steek, 9stk, 2hv in 1 steek, 8hv, 

draad afhechten. 

 

Staartje 

Limestone 

Haak een koordje met de lange draad methode van 12 

steken. En hecht af. Maak aan het einde van het staartje 

een klein kwastje, zoals te zien is op de foto.  

 
 

Voorpootjes (2 keer haken) 

Limestone 

1e toer: mr 6 v.(6) 

2e toer: 3v in  1 steek  , 2 v, 3 v in 1 steek, 2v (10) 

3e toer:1v,  2v in  1 steek  , 4v, 2v in 1 steek, 4v (12) draad 

afhechten.  

Naai alle onderdelen van de applicatie aan elkaar zoals op 

de foto Block de applicatie voordat deze op het vestje 

wordt genaaid.  

 


