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GEHAAKTE BERNADETTE 
 
Materiaal bruine versie 
Cashsilk Metal kleur 307: 4 bollen 
Phil Pepite Bronze: 4 bollen 
Phil Diamant: 1 bol Cuivre, Gypse en Vitrail 
 
Materiaal witte versie 
Cashsilk metal kleur 309: 6 bollen 
Phil Diamant: 1 bol Cristal, Argent en Glacon 
 
Haaknaald 10 mm voor het lijf, 5.5 voor de rand 
 
De Bernadette is eigenlijk niet meer dan een rechte lap die je dubbel vouwt en dichtnaait en er korte 
mouwtjes en een rand langs haakt. 
Voor het lijf haken we 3 draden Phil Diamant samen, voor de rand haken we 2 draden Phil Diamant 
samen. 
 
Lijf: haak een rechthoek van 80 cm breed en 55 cm hoog. Zet hiertoe 60 stokjes op (of zoveel als nodig 
om 80 cm te halen). Haak afwisselend een rij stokjes en een rij halve stokjes. We haken in de bruine 
versie afwisselend met Phil Pepite, Phil Diamant en Cashsilk Metal. In de witte versie Cashsilk Metal 
afwisselen met Phil Diamant. 
Strepenvolgorde bruine versie: 
Opzetrij stokjes plus 3 rijen (4 rijen totaal) Cashsilk Metal, 2 rijen Phil Pepite, 1 rij 3 draden Phil 
Diamant, 3 rijen Cashsilk Metal, 3 rijen Phil Pepite, 4 rijen Cashsilk Metal, 3 rijen Phil Pepite, 2 rijen 
Cashilk Metal, 3 rijen 3 draden Phil Diamant, 3 rijen Phil Pepite, 4 rijen Cashsilk Metal (haak 
eventueel nog een paar rijen om 55 cm hoog te komen). 
Strepenvolgorde witte versie: 
Opzetrij stokjes plus 5 rijen (6 rijen totaal) Cashsilk Metal, 1 rij 3 draden Phil Diamant, 15 rijen 
Cashsilk Metal, 3 rijen 3 draden Phil Diamant, 7 rijen Cashsilk Metal (haak eventueel nog een paar 
rijen om 55 cm hoog te komen). 
 
Haak met Cashsilk Metal langs beide zijkanten een rand vasten. Vouw de lap dubbel, de lange kanten 
leg je tegen elkaar. Haak 10 cm tot 12 cm van de  korte kant met halve vasten aan elkaar, laat een 
opening over voor armsgaten van ongeveer 15 cm.  Nu heb je al een vest wat je aan kunt trekken.   
 
Mouwen: haak in de armsgaten mouwen. Haak met Cashsilk Metal 2 toeren halve stokjes in de rondte, 
Steek bij de 2e toer in het lusje dat achter het halve stokje ligt, zodat je een mooi v’tje aan de voorkant 
krijgt.  
 
Afwerking: Haak langs de hals en rug, dat zijn de lange kanten van de rechthoek, nog 3 toeren grannys 
(bundels van 3 stokjes) met 2 draden Phil Diamant en de laatste toer Cashsilk Metal met haaknaadl 5.5. 
Haak de eerste toer Cuivre en Gypse (Argent en Cristal) samen en de tweede toer Cuivre en Vitail 
(Crystal en Glacon) samen. 
	  


