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Hard bezig geweest om vest Claire voor de kerst online te 

hebben. Het vest ontwerpen en haken is al een ding, het 

patroon uitschrijven nog meer een dingetje. Gelukkig had ik al 

in fases gedaan maar is altijd een heel karwei. Ook de film 

editten is veel werk maar wordt wel door veel haaksters 

ervaren als een toevoeging op het haakpatroon.  

 
Het idee van vest Claire ontstond eind september al tekenend 

op mijn iPad. Een vest dat je haakt vanaf de mouw. Je haakt 

twee delen en maakt deze delen vast in het midden van het 

achterpand. 

 

https://www.jufsas.com/post/claire
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Deze tekening legde ik aan Kim voor van EchtStudio. Ik wilde 

het vest in rustige kleuren haken. Niet in 1 kleur dat is te 

saai maar met subtiele accenten. Ik kreeg een doos vol met 

mooie bollen Soft Mix van By Claire opgestuurd en ging aan de 

slag.  

 
Je hebt al gauw door of het wat wordt of niet en al snel dacht 

ik, ja dit kan hem best worden. Na 1 pand bleek ik 4 bollen 

silver grey te kort te komen, die kreeg ik nog opgestuurd van 

EchtStudio samen met een sparkle 002 silver. Dit leek me 

gaandeweg het project wel een gave toevoeging om het vest net 

wat spectaculairder te maken. 

https://www.jufsas.com/post/claire
https://www.echtstudio.nl/
https://www.echtstudio.nl/product/pakketten/vakantie/dekens-en-kussens/haakpakket-juf-sas-vest-claire-2/
https://www.echtstudio.nl/product/pakketten/vakantie/dekens-en-kussens/haakpakket-juf-sas-vest-claire-2/
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Ook wilde ik zakken in mijn vest Claire. Dat leek me nou toch 

zo lekker zitten, een vest waar je je handen lekker in kwijt 

zou kunnen. Ik heb de zakken in twee verschillende kleuren 

gehaakt, een subtiel accent aan de zijkant. Natuurlijk kan je 

er ook voor kiezen om de zakken weg te laten. 

 
Na deel 1 heb ik nog precies hetzelfde deel gehaakt, ideaal 

voor mij, ik kon het meteen filmen en goed uitschrijven. Je 

zag het vest groeien. 

https://www.jufsas.com/post/claire
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Het spannends was het toen ik allebei de delen aan elkaar 

gehaakt heb en het vest echt goed kon passen. Ik kon wel een 

gat in de lucht springen zo blij was ik met het resultaat. 

 
Het vest zit al gegoten, staat gaaf, zowel casual als chique 

en de zakken zijn heerlijk. Kortom ik ben echt trots op dit 

vest en op mezelf dat dit toch maar weer ontstaan is. Ik hoop 

dat er veel vesten Claires gehaakt gaan worden. 

https://www.jufsas.com/post/claire
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Haakpakket: 

Bij EchtStudio kan je je eigen haakpakket samenstellen van 

vest Claire 

https://www.echtstudio.nl/product/pakketten/vakantie/dekens-

en-kussens/haakpakket-juf-sas-vest-claire-2/  

 
Dit haakpatroon heb ik uitgeschreven en ik heb er een 

begeleidende film bij gemaakt. Deze film is niet om te leren 

haken maar om extra uitleg bij het haakpatroon. Tip: Je kan de 

film op YouTube bij de drie puntjes langzamer afspelen als je 

vindt dat ik te snel ga.  

https://www.jufsas.com/post/claire
https://www.echtstudio.nl/product/pakketten/vakantie/dekens-en-kussens/haakpakket-juf-sas-vest-claire-2/
https://www.echtstudio.nl/product/pakketten/vakantie/dekens-en-kussens/haakpakket-juf-sas-vest-claire-2/
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Steun juf Sas 

Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. Mijn 

patronen bied ik gratis aan, dat wil ik ook zo houden. Het is 

ook zo'n gedoe om voor een paar euro een patroon te verkopen. 

Mocht je juf Sas toch een kopje koffie gunnen kun je een 

donatie doen met een zelf gekozen bedrag. Super bedankt 

alvast, alle kleine beetjes helpen!  

 

Bij vragen, stel ze dan vooral in de juf Sas haak- en brei 

facebookgroep. Mocht je vest Claire gaan haken, heel veel 

succes!  

 

Gebruikte steken: 

-losse (chain) 

-halve vaste (slipstitch) 

-vaste (en:double crochet am:single crochet) 

-stokje (en:treble am:double crochet) 

 
 

https://www.jufsas.com/post/claire
http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
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Afmetingen vest Claire:  

Beschrijving van dit vest is voor maat 42/44/XL  

Het vest weegt 1281 gram 

En bol soft mix van 50 gram is 66 meter. 

 

Voor- en achterpand:  

Totale lengte vest(van onderkant tot aan hals) 70 cm 

Breedte van voor- of achterpand zonder mouw is 58 cm 

Breedte van 1 deel 29 cm 

Lengte vanaf mouw tot begin schuine kant 28 cm 

Lengte schuine zijkant 8 cm  

Deel hals tot aan sluiting 10 cm 

 

Mouw:  

Lengte boord 18 cm 

Totale lengte 45 cm  

Breedte mouw 31 cm dubbel gemeten 

Lengte mouw tot aan begin hals 62 cm 

Lengte mouw tot aan eind deel 72 cm 

 

Wat heb je nodig voor vest Claire MET zakken: 

-24 bollen Silver Grey 043 Soft mix van By Claire 

-2 bollen Taupe 042 Soft mix van By Claire 

-2 bollen Grey 044 Soft mix van By Claire 

-1 bol Silver moonlight 002 Sparkle van By Claire 

-Haaknaald 6 voor boorden 

-Haaknaald 8 voor rest 

-Stopnaald 

-Label (zie hoe ik mijn eigen label heb laten maken) 

-Schaar 

 

Wat heb je nodig voor vest Claire ZONDER zakken: 

-24 bollen Silver Grey 043 Soft mix van By Claire 

-1 bol Taupe 042 Soft mix van By Claire 

-1 bol Grey 044 Soft mix van By Claire 

-1 bol Silver moonlight 002 Sparkle van By Claire 

-Haaknaald 6 voor boorden 

-Haaknaald 8 voor rest 

-Stopnaald 

-Label (zie hoe ik mijn eigen label heb laten maken) 

-Schaar 

-1 knoop 

https://www.jufsas.com/post/claire
https://www.jufsas.com/post/label
https://www.jufsas.com/post/label
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Moeilijkheidsgraad: ** voor dit vest moet je het haken onder 

de knie hebben 

 

Hoe haak je vest Claire: 

 

Film: 

Bekijk eerst de film van het vest daar leg ik al een hoop 

dingen uit. Het is geen filmpje om te leren haken, het is een 

video begeleiding bij het uitgeschreven patroon om het 

allemaal wat duidelijker te maken.  

https://youtu.be/6k1SaPNTe4c 

 

Vest Claire haak je in 2 delen. Je begint bij beide delen bij 

de mouw en haakt zo een mouw plus 1 zijkant en half halsdeel. 

Als je beide delen hebt gehaakt, haak de middenlijn van beide 

delen aan elkaar. 

 

Boord voor en achterpand haak je 1 keer 

Je start met het haken van het boord (je haakt het boord 

verticaal, zie ook het filmpje) 

Start met haaknaald 6 en haak 24 lossen met kleur Silver Grey 

Toer 1 t/m 26: Haak een keerlosse en haak 24 vasten in de 

achterste lus 

Haak toer 1 en toer 26 vast met 24 halve vasten in de 

buitenste lussen zodat je boord meteen gesloten en rond is.  

Haak nu het haakpatroon verder op de bovenkant van het boord 

met haaknaald 8. 

 

Het vest is gehaakt met de Suzette steek, in film leg ik uit 

hoe je deze steek haakt en hoe je meerdert. Elke toer begin je 

met een keerlosse en sluit je met een halve vaste 

Toer 1: haak in elke steek van het boord 1 vaste & 1 stokje 

(dit is een groepje), haak in totaal 25 groepjes 

https://www.jufsas.com/post/claire
https://youtu.be/6k1SaPNTe4c
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Toer 2 t/m 4: haak 1 vaste & 1 stokje (dit is een groepje), 

haak in totaal 25 groepjes 

Toer 5: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 26 

groepjes 

Toer 6: haak in totaal 26 groepjes 

Toer 7: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 27 

groepjes 

Toer 8: haak in totaal 27 groepjes 

Toer 9: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 28 

groepjes 

Toer 10: haak in totaal 28 groepjes 

Schakel over naar taupe 

Toer 11: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 29 

groepjes 

Schakel over naar silver grey 

Toer 12: haak in totaal 29 groepjes 

Schakel over naar grey 

Toer 13: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 30 

groepjes 

Schakel over naar silver grey 

Toer 14: haak in totaal 30 groepjes 

Toer 15: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 31 

groepjes 

Toer 16: haak in totaal 31 groepjes 

Toer 17: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 32 

groepjes  

Toer 18: haak in totaal 32 groepjes 

Toer 19: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 33 

groepjes  

Toer 20 t/m 24: haak in totaal 33 groepjes 

Toer 25: meerder aan het eind een groepje, haak in totaal 34 

groepjes  

Toer 26 t/m 30: haak in totaal 34 groepjes 

 

Nu komt er even een rekensom hoe ik het vest op maat heb 

gehaakt 

In totaal heb ik nu 45 cm gehaakt 

Boord 18 cm gehaakt deel 27 cm breed dubbel gemeten 33 cm 

Twee mouwen samen gemeten is 45 x 2= 90 cm  

Ik wil een totale lengte van pols tot andere pols van 150 cm. 

Het middenstuk moet dus nog 60 cm worden 

30 cm zijn ongeveer 33 toeren dus 60 cm zijn in totaal 66 

toeren 

Ik deel het middenstuk in drieën, een linkerschouderdeel, de 

hals en een rechterschouderdeel. Dus 66 toeren gedeeld door 3 

= 22 toeren. 

Dat is dus 22 toeren voor linkerschouderdeel, 22 toeren voor 

hals, 22 toeren voor rechterschouderdeel. 

 

https://www.jufsas.com/post/claire
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Aangezien ik 2 helften haak, haak ik voor deel 1 22 toeren 

voor schouderdeel en dan 11 toeren voor halslijn (de helft, de 

andere helft haak ik in deel 2) 

 

Bekijk ook dit filmpje hoe ik verder uitleg hoe je het vest op 

maat haakt. 

https://youtu.be/S5o60Ctf9C0 

 

Nu starten we met de zijnaden erbij, dit leg ik ook uit in het 

filmpje. Ik heb gekozen voor 30 lossen, dit vond ik een mooie 

lengte, ik wilde nog een klein beetje meerderen.  

Op maat maken: Wil jij een langer of korter vest, pas het 

aantal lossen dan aan.  

 

Toer 31: haak 30 lossen (zijnaad) haak een keerlosse haak 15 

groepjes van Suzette steek, haak dan 34 groepjes van mouw,  

haak nu met een aparte draad 29 lossen aan de andere zijnaad,  

haak verder bij waar je met de mouw bent gebleven nog 15 

groepjes van de Suzette steek op de 29 lossen. Haak in totaal 

64 groepjes 

Toer 32: Start met 2 lossen, haak in totaal 65 groepjes 

Toer 33: Start met 2 lossen, haak in totaal 66 groepjes 

Toer 34: Start met 2 lossen, haak in totaal 67 groepjes 

Toer 35: Start met 2 lossen, haak in totaal 68 groepjes 

Toer 36: Start met 2 lossen, haak in totaal 69 groepjes 

Toer 37: Start met 2 lossen, haak in totaal 70 groepjes 

Toer 38: Start met 2 lossen, haak in totaal 71 groepjes 

Toer 39: Start met 2 lossen, haak in totaal 72 groepjes 

Toer 40: Haak in totaal 72 groepjes en eindig met 1 vaste 

(vanaf nu meerder je niet meer) 

 
Op maat maken: Hierna heb ik de lengte bereikt die ik wilde 

voor mijn vest. Blijf goed meten, misschien wil je jouw vest 

korter, stop dan eerder met meerderen of wil je hem langer, 

meerder dan nog een aantal toeren.  

https://www.jufsas.com/post/claire
https://youtu.be/S5o60Ctf9C0
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Toer 41 t/m 52: Haak in totaal 72 groepjes en 1 vasten 

Nu hebben we 22 toeren voor 1 schouderdeel gehaakt en gaan nu 

starten met de hals 

Eerst haken we de achterkant: 72 groepjes : 2 is 36 groepjes 

Toer 53: Haak in totaal 36 groepjes 

Toer 54 en 55: Haak in totaal 35 groepjes en 1 vaste 

Schakel over naar taupe 

Toer 56: haak in totaal 35 groepjes en 1 vaste 

Schakel over naar silver grey 

Toer 57: haak in totaal 35 groepjes en 1 vaste 

Schakel over naar grey 

Toer 58: haak in totaal 35 groepjes en 1 vaste 

Schakel over naar silver grey 

Toer 59 t/m 62: haak in totaal 35 groepjes en 1 vaste 

Toer 63 1 deel met taupe, 1 deel met grey: haak in totaal 35 

groepjes en 1 vaste 

 
Nu haken we de voorkant van de hals: 

Toer 53: Haak in totaal 36 groepjes 

Toer 54: Haak in totaal 35 groepjes 

Toer 55: Haak in totaal 34 groepjes 

Toer 56: Haak in totaal 33 groepjes 

Toer 57: Haak in totaal 32 groepjes 

Toer 58: Haak in totaal 31 groepjes 

Toer 59: haak in totaal 30 groepjes 

Toer 60: Haak in totaal 29 groepjes 

Toer 61: haak in totaal 28 groepjes 

Toer 62: Haak in totaal 27 groepjes 

Toer 63: haak in totaal 26 groepjes 

https://www.jufsas.com/post/claire
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Je hebt nu aan beide kanten de 11 toeren van het halve 

halsdeel gehaakt. Hecht de draden af. Nu ben je klaar met deel 

1. Haak nog zo'n deel, deel 2. 

 
Zakken 4x (2x met taupe, 2x met Grey): 

Start met 16 lossen 

Toer 1: Haak in de derde losse een stokje, haak verder nog 12 

stokjes, totaal 14 stokjes (eerste 3 lossen is eerste stokje) 

Toer 2: haak 3 lossen, haak in zelfde steek nog een stokje (1 

meerderen), haak 11 stokjes, sla 1 na laatste stokje over, 

haak in laatste stokje een stokje totaal 14 stokjes 

Toer 3: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 12 

stokjes, haak in laatste stokje nog 1 stokje totaal 14 stokjes 

Toer 4: haak 3 lossen, haak in zelfde steek nog een stokje (1 

meerderen), haak 11 stokjes, sla 1 na laatste stokje over, 

haak in laatste stokje een stokje totaal 14 stokjes 

Toer 5: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 12 

stokjes, haak in laatste stokje nog 1 stokje totaal 14 stokjes 

https://www.jufsas.com/post/claire
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Toer 6: haak 3 lossen, haak in zelfde steek nog een stokje (1 

meerderen), haak 11 stokjes, sla 1 na laatste stokje over, 

haak in laatste stokje een stokje totaal 14 stokjes 

Toer 7: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 12 

stokjes, haak in laatste stokje nog 1 stokje totaal 14 stokjes 

Toer 8: haak 3 lossen, haak in zelfde steek nog een stokje (1 

meerderen), haak 11 stokjes, sla 1 na laatste stokje over, 

haak in laatste stokje een stokje totaal 14 stokjes 

Toer 9: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 12 

stokjes, haak in laatste stokje nog 1 stokje totaal 14 stokjes 

Toer 10: haak 3 lossen, haak in zelfde steek nog een stokje (1 

meerderen), haak 11 stokjes, sla 1 na laatste stokje over, 

haak in laatste stokje een stokje totaal 14 stokjes 

Toer 11: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 10 

stokjes, sla een na laatste stokje over, haak in laatste 

stokje nog 1 stokje totaal 12 stokjes 

Toer 12: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 8 

stokjes, sla een na laatste stokje over, haak in laatste 

stokje nog 1 stokje totaal 10 stokjes 

Toer 13: haak 3 lossen, sla tweede stokje over, haak 6 

stokjes, sla een na laatste stokje over, haak in laatste 

stokje nog 1 stokje totaal 8 stokjes 

 
Verder in elkaar zetten van vest Claire, dit leg ik ook 

allemaal uit in de film, bekijk die vooral voor meer 

duidelijkheid: 

-Kijk waar de zakken in de zijnaad moeten komen, speld ze 

vast.  

-Naai de bovenste zijnaad vast, haak 1 deel van 1 zak vast, 

haak de onderste deel van de zijnaad vast, ga weer naar boven 

met halve vasten en naai het andere zakdeel vast. Laat je 

draad hangen. 

-Haal de zakken naar binnen en haak met de draad nu ook de 

twee zakdelen aan elkaar 

https://www.jufsas.com/post/claire
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-Zet de zaken met een paar steekjes vast aan de binnenkant van 

de voorpanden, zo gaan ze niet zwabberen. 

-Leg de twee delen tegenover elkaar en haak met sparkle de 

middennaad vast door de twee tegenover elkaar liggende lussen 

van de steken te nemen. 

-Haak met sparkle een rand met vasten langs de eerste 

voorkant, de hals, de tweede voorkant en de onderkant. 

-Haak óf meteen een lusje voor je knoop mee (ongeveer 4 of 5 

vasten), óf later. Maak het lusje niet te wijd. 

-Haak met sparkle een rand met vasten langs de rand van het 

boord van de mouwen. 

-Naai de knoop op het voorpand van het vest 

-Naai het label op het voorpand  

 

 
Het was een heel werk maar vest Claire is af! 

 
Haken met juf Sas op Instagram, Pinterest of YouTube 

Meer haakinspiratie, volg dan: 

juf Sas op Instagram @hakenmetjufSas 

https://www.jufsas.com/post/claire
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
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juf Sas op Pinterest https://nl.pinterest.com/jufSascom/ 

juf Sas op YouTube https://www.youtube.com/user/jufsassie  

 

 

Nieuwsbrief 

Mis niks en schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van 

juf Sas https://www.jufsas.com/nieuwsbrief  

 

Het haakpatroon in pdf: 

Als je dit patroon opslaat, bedenk dan even hoeveel tijd het 

me gekost heeft om dit voor jou te maken en hoeveel het jou 

dan waard is. 

 
Prima dat je dit patroon gebruikt, graag zelfs. Ik zou het 

leuk vinden als je mij als tegenprestatie voor het gratis 

patroon een foto van jouw eindresultaat mailt of showt in de 

juf sas haak- en brei groep. Gebruik op social media de 

hashtags #jufsas #hakenmetjufsas Bedankt alvast!  

 

Vragen 

Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-en 

breigroep waar je je vragen in kunt stellen en mocht echt nog 

vragen hebben via contact op de site kan je me ook altijd 

bereiken. Ik pas alleen geen patronen aan, kan je geen advies 

geven over wol en haak niet op verzoek. 

 

Klik hier voor meer gratis haak- en breipatronen van juf Sas 

https://www.jufsas.com/post/claire
https://nl.pinterest.com/jufSascom/
https://www.youtube.com/user/jufsassie
https://www.jufsas.com/nieuwsbrief
https://social-blog.wix.com/search/.hash.jufsas
https://social-blog.wix.com/search/.hash.hakenmetjufsas
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.jufsas.com/creatief
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