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Haakpatroon hippy Bernadette 
 
Materiaal 
2 Natura XL ijsblauw, 1 Natura XL zalm, 1 lichen en 1 mint 
4 bollen Allegro 
3 bollen Phil Diamant, Oeillet, Vitrail en Cuivre 
 
Haaknaald 10 en 7 
 
Patroon 
 
ONDERKANT ALLE PANDEN 
 
Zet 90 halve stokjes met Natura XL ijsblauw direct op met haaknaald 10 of de 
haaknaald waarmee je ongeveer 130 cm haalt met de 90 steken (7 steken per 
10 cm). Zie voor directe opzet de link naar het filmpje op onze nieuwspagina. 
Haak nog een rij halve stokjes in ijsblauw. 
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We gaan nu verder met 2 draden allegro. We haken halve stokjes, maar 
steken de draad in de lus onder de steek in. Zoals op de foto te zien is. Aan 
de goede kant van het werk komen dan vʼtjes aan de voorkant te liggen. 
 

 
 
 
Haak met 3 draden Phil Diamant samen (3 kleuren) een rij stokjes. 
Haak 3 rijen stokjes en een rij halve stokje met Natura XL lichen. 
Haak weer met een dubbele draad allegro een rij halve stokjes waarbij je in de 
lus voor insteekt. 
 
Haak 3 rijen stokjes en een rij halve stokje met Natura XL zalm. 
Haak weer met een dubbele draad allegro een rij halve stokjes, echter je 
steekt nu achterlangs om die lus heen, zodat weer aan de goede kant van het 
werk de vʼtje komen te liggen. 
 
Haak 3 rijen stokjes en een rij halve stokje met Natura XL mint. 
Haak weer met een dubbele draad allegro een rij halve stokjes waarbij je in de 
lus voor insteekt. 
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Haak een rij stokjes met drie draden Phil Diamant. We zijn nu bij de 
armsgaten beland. We hebben ongeveer 35 cm gehaakt. 
 
VOORPANDEN EN RUGPAND 
We beginnen nu steeds aan de goede kant van het werk. Voor de voorpanden 
haken we 21 halve stokjes met een dubbele draad allegro. Dus zowel aan de 
rechter- als linkerkant 5 rijen halve stokjes met dubbele draad allegro over 21 
steken. Hierna 2 rijen halve stokjes met Natura XL ijsblauw en 4 rijen halve 
stokjes met 3 draden Phil Diamant. 
 
Voor het rugpand slaan we aan de beide zijkanten 1 stokje over. We haken in 
dezelfde streepvolgorde (4 allegro, 2 natura XL en 4 Phil Diamant) over 46 
stokjes het rugpand. 
Sluit de schoudernaden. 
 
MOUWEN 
We starten onder de oksel en haken ongeveer 25 tot 26 halve stokjes in de 
mouwopenening. 4 toeren met Natura XL ijsblauw, 4 toeren halve stokjes met 
3 draden Phil Diamant, en 1 toer met Natura XL ijsblauw. Doe dit bij beide 
mouwen. 
 
AFWERKING 
We stappen nu over op haaknaald 7 en 2 draden allegro. We beginnen in de 
rechtonderhoek en haken langs de rand, hals, andere rand en gehele 
onderrand een rij vasten. Hierna haken we een rij vasten langs de rand, hals 
en rand en steken daarbij in de achterste lus van de V in. Bij de 
linkeronderkant keren we het werk en haken nog een rij vasten, waarbij we in 
de voorste lus van de V insteken. Bij de rechteronderrand keren we het werk 
weer en haken een rij vasten waarbij we normaal insteken. 
Tip: haak niet te veel vasten, de boord mag wat strakker vallen zodat het vest 
niet te veel kan uitzakken. 
 
Boord bij de mouwen haken we ook met een dubbele draad Allegro en 
haaknaald 7. Haak 3 toeren vasten waarbij je toer 2 en 3 in de achterste lus 
van de V insteekt. Hierna nog een toer vasten haken waarbij je weer normaal 
insteekt. 
 
 
	  


