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Het vestje is af en ik ben er trots op! Wat draag ik het vest veel, het vest valt op, 

zeker door het kleurgebruik. Het is ook super zacht en draagt heerlijk en heb al 

aardig wat complimenten gekregen over het vest. 

 
Vest Lily is gehaakt met Divina, Kylie, Janet en Marlene van LangYarns. Ik heb er 

voor gekozen om van deze mooie wol een nauwsluitend zomervestje te haken. 

Geen lekker wegkruip vest maar een chique vestje voor mooie zomeravonden.  
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De wol heb ik gesponsord gekregen van Lang Yarns, een aantal bollen kreeg ik 

opgestuurd en deze heb ik gecombineerd met bollen uit de Bloggerbox die ik ook 

mocht testen. Vooral door de kleurencombinatie en Marlene krijgt het vest een luxe 

uitstraling. Het materiaal is niet goedkooop maar dit is een vest dat je een leven 

lang gaat dragen.  

 
Vest Lily heb ik nauwsluitend gemaakt. De omvang heb ik krap gemeten en het 

vest kan alleen dicht bij mijn borst. Let hier dus op als je je iegen maten gaat 

meten. Zo maak je een mooi vestje dat perfect past over een jurkje of stoer op een 

broek. 
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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!  

 

Haakpakket 
Rieneke van de Breiboerderij heeft ook van vest Lily een pakket gemaakt. Het 

haakpakket bevat alle bolletjes die je nodig hebt om dit vestje te kunnen maken in 

maat 42/44, een kokos-knoopje en natuurlijk het enige echte Juf-Sas-label. 

https://www.debreiboerderij.nl/haakpakket-vestje-lily-juf-sas-42-44.html  

 

Ik heb het patroon uitgeschreven, uitgetekend in stitch fiddle en heb er een film met 

meer uitleg bij gemaakt. Bij vragen, stel ze dan vooral in de juf Sas haak- en brei 

facebookgroep. Mocht je vest Lily 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) 

-popcorn van 4 én 5 stokjes (en:5 treble am: 5 double crochet) 

 

Afmetingen vest lily:  
Beschrijving van dit vest is voor maat 42/44/XL  

De trui is makkelijk op maat te maken, meet goed je omvang, de lengte en je 

mouwen. 

Voor- en achterpand:  

https://www.jufsas.com/post/vestlily
http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
https://www.debreiboerderij.nl/haakpakket-vestje-lily-juf-sas-42-44.html
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
https://www.facebook.com/groups/jufsas/
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Totale lengte 60 cm (van onderkant tot aan hals), van onderkant tot aan begin 

mouw is 42,5 cm  

breedte van voor- of achterpand samen is 102 cm 

Mouw: totale lengte 34 cm breedte bovenkant mouw 35 cm 

 
Wat heb je nodig: 
-6 bollen Divina licht roze: 1036.0009 

-2 bollen Divina nougat: 1036.0015 

-2 bollen Divina abrikoos: 1036.0027  

-1 bol Kylie roze 1038.0009  

-1 bol Marlene Luxe 1037.0015 

-1 bol Janet 1033.0009 

-Haaknaald 4  

-1 knoop 

-Stopnaald 

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

-Schaar 

 

 

Moeilijkheidsgraad: *** dit patroon is voor een geoefende haakster 
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Hoe haak je Vest Lily: 

 
Voor en achterpand haak je 1 keer 
Je start met het haken met lichtroze Divina met haaknaald 4. 

Start met 196 lossen 

 

Uitgetekende patroon 1 van toer 1 t/m 5 

 
Gebruikte steken patroon 1: 
-lossen 

-stokjes 

-popcorn van 4 stokjes (teken in uitgetekend patroon komt niet overeen met 4 

stokjes, dit teken is er niet in stitch fiddle maar je haakt wel 4 stokjes) 

 
Patroon 1 

Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak in de vijfde losse 

1 stokje, haak 2 lossen, 1 stokje, *sla 2 lossen over, haak 

een popcorn van 4 stokjes (haak 4 stokjes maar haak de laatste 
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keer niet door, haak na het haken van de 4 stokjes, alle 5 

lussen in 1 keer door), sla 2 lossen over, haak 1 stokjes, 2 

lossen, 1 stokje* herhaal tot aan het eind 

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak om de 2 lossen een 

popcorn van 4 stokjes, *haak in de popcorn een stokje, 2 

lossen, 1 stokje, haak om de 2 lossen een popcorn van 4 

stokjes,* herhaal nog tot aan het eind 

Toer 3: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak in de popcorn 1 

stokje, 2 lossen, 1 stokje, *haak om de 2 lossen een popcorn 

van 4 stokjes, haak in de popcorn 1 stokje, 2 lossen, 1 

stokje,* herhaal tot aan het eind 

Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak om de 2 lossen een 

popcorn van 4 stokjes, *haak in de popcorn een stokje, 2 

lossen, 1 stokje, haak om de 2 lossen een popcorn van 4 

stokjes,* herhaal tot aan het eind 

Toer 5: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak in de popcorn 1 

stokje, 2 lossen, 1 stokje, *haak om de 2 lossen een popcorn 

van 4 stokjes, haak in de popcorn 1 stokje, 2 lossen, 1 

stokje,* herhaal tot aan het eind 

Filmpje van patroon 1 met uitleg van deze steken: 

Uitgetekende patroon tulpjes, toer 7 t/m 15: 

 
Gebruikte steken van tulpjes patroon: 
-lossen 

-vasten 

-stokjes 

-popcorn van 5 stokjes 

 

 

Patroon tulpjes: 
Toer 6 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten (verdeel de vasten over 

de onderliggende steken, zie uitgetekend patroon toer 1 t/m 5 hoe je ze kunt 

verdelen).  
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Toer 7 t/m 9 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten  

Toer 10 met Divina Nougat: haak 3 lossen (eerste stokje) *haak een stokje in de 

derde vaste, haak 1 losse, haak nog een stokje in de derde vaste, sla twee vasten 

over* herhaal tot aan eind 

Toer 11 met Kylie: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 stokje, haak 1 losse, *haak 

een popcorn van 5 stokjes om de onderstaande losse, haak 2 lossen*, *herhaal tot 

aan eind 

Toer 12 t/m 15 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten 

 

 

Filmpje met uitleg tulpjes patroon: 

 
Toer 16 t/m 18 met Divina abrikoos: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 195 

stokjes, totaal 196 stokjes 

Toer 19 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten 

Toer 20 met Divina licht roze: Haak een keerlosse, haak 196 vasten 

Toer 21 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten 

Toer 22 en 23 met Divina nougat: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 195 stokjes, 

totaal 196 stokjes 

Tulpjes patroon: 
Toer 24 t/m 27 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten 

Toer 28 met Divina Abrikoos: haak 3 lossen (eerste stokje) *haak een stokje in de 

derde vaste, haak 1 losse, haak nog een stokje in de derde vaste, sla twee vasten 

over* herhaal tot aan eind 

Toer 29 met Kylie: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 stokje, haak 1 losse, *haak 

een popcorn van 5 stokjes om de onderstaande losse, haak 2 lossen*, *herhaal tot 

aan eind 

Toer 30 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 196 vasten 

We gaan nu weer patroon 1 haken, je herhaalt 19 toeren toer 3 en 4 weer:  

Toer 31 t/m 49 met Divina lichtroze: Herhaal 19 toeren toer 3 en 4 
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Let op: Nu gaan we splitsen voor de armsgaten, omdat het moeilijk is om steken te 

tellen met patroon 1, heb ik de popcorns en de v tjes geteld in het patroon. Ik heb 

het verdeeld met 16 popcorns en vtjes als ene voorpand, 31 patronen als achterpand 

en 16 patronen voor de andere voorpand. Je deelt dus het aantal popcorns en vtjes 

door 2 en dat waren er bij mij 63 dus heb ik het in 31 en 32 verdeeld. De 32 heb ik 

voor de voorpanden gehouden omdat dit goed deelbaar is door 2 = 16 popcorns en 

vtjes. 

Eerste Voorpand: 
Toer 50 t/m 53: Haak 16 popcorns en vtjes 

Toer 54: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 15 popcorns en vtjes 

Toer 55 t/m 57: Haak 15 popcorns en vtjes 

Toer 58: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 14 popcorns en vtjes 

Toer 59 t/m 61: Haak 14 popcorns en vtjes 

Toer 62: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 13 popcorns en vtjes 

Toer 63 t/m 65: Haak 13 popcorns en vtjes 

Toer 66: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 12 popcorns en vtjes 

Toer 67 t/m 69: Haak 12 popcorns en vtjes 

Toer 70: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 11 popcorns en vtjes 

Toer 71 t/m 73: Haak 11 popcorns en vtjes 

Je haakt dus in 24 toeren de halslijn 

 
Midden:  
Toer 50 t/m 69: Haak 31 popcorns en vtjes 

De halslijn van de achterkant, de ene kant: 
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Toer 70: Haak 12 popcorns en vtjes 

Toer 71: Haak 12 popcorns en vtjes 

Toer 72: Haak 11 popcorns en vtjes 

Toer 73: Haak 11 popcorns en vtjes 

Sla 7 popcorns en vtjes over en haak de andere halslijn van de achterkant 

Toer 70: Haak 12 popcorns en vtjes 

Toer 71: Haak 12 popcorns en vtjes 

Toer 72: Haak 11 popcorns en vtjes 

Toer 73: Haak 11 popcorns en vtjes 

 

 

Haak nu het andere voorpand: 
Toer 50 t/m 53: Haak 16 popcorns en vtjes 

Toer 54: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 15 popcorns en vtjes 

Toer 55 t/m 57: Haak 15 popcorns en vtjes 

Toer 58: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 14 popcorns en vtjes 

Toer 59 t/m 61: Haak 14 popcorns en vtjes 

Toer 62: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 13 popcorns en vtjes 

Toer 63 t/m 65: Haak 13 popcorns en vtjes 

Toer 66: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 12 popcorns en vtjes 

Toer 67 t/m 69: Haak 12 popcorns en vtjes 

Toer 70: 1 vtje of popcorn (het ligt er net aan hoe je uitkomt) minderen (aan de 

kant waar het vest sluit) totaal 11 popcorns en vtjes 

Toer 71 t/m 73: Haak 11 popcorns en vtjes 

 
-Hecht de draden af 
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-haak met een halve vaste of naai de schoudernaden aan elkaar (meet dan meteen 

hoe lang jouw mouwen moeten worden) 

 

 

Halslijn: 
Haak met Divina Nougat 4 lossen aan de onderkant, haak 4 vasten in de achterste 

lus, zet vast met een hakve vaste in het vest, haak dan weer 4 vasten in de achterste 

lus, haak dit langs de voorpanden en de halslijn van het achterpand.  

Knoopsgat: Haak bij de rechtervoorpand bij de eerste mindering een knoopsgat. Je 

haakt dan 1 vaste in de achterste lus, haak 2 lossen, haak 1 vaste in de achterste lus. 

Nu onstaat het knoopsgat. 

 
Mouw haak 2x 
Je start met het haken met Janet met haaknaald 4. 

Start met 55 lossen 

 

Gebruikte steken patroon 1: 
-lossen 

-stokjes 

-popcorn van 4 stokjes 

 

Patroon 1: 
Toer 1: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak in de vijfde losse 1 stokje, haak 2 

lossen, 1 stokje, *sla 2 lossen over, haak een popcorn van 4 stokjes (haak 4 stokjes 

maar haak de laatste keer niet door, haak na het haken van de 4 stokjes, alle 5 

lussen in 1 keer door), sla 2 lossen over, haak 1 stokjes, 2 lossen, 1 stokje* herhaal 

tot het eind 

Toer 2: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak om de 2 lossen een popcorn van 4 

stokjes, *haak in de popcorn een stokje, 2 lossen, 1 stokje, haak om de 2 lossen een 

popcorn van 4 stokjes,* herhaal tot het eind 
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Toer 3: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak in de popcorn 1 stokje, 2 lossen, 1 

stokje, *haak om de 2 lossen een popcorn van 4 stokjes, haak in de popcorn 1 

stokje, 2 lossen, 1 stokje,* herhaal tot het eind 

Toer 4: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak om de 2 lossen een popcorn van 4 

stokjes, *haak in de popcorn een stokje, 2 lossen, 1 stokje, haak om de 2 lossen een 

popcorn van 4 stokjes,* herhaal tot het eind 

Toer 5: In deze toer gaan we 2 vtjes/popcorns meerderen 

Patroon tulpjes:  
Toer 6 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 63 vasten (verdeel de vasten over 

de onderliggende steken, zie uitgetekend patroon toer 1 t/m 5 hoe je ze kunt 

verdelen).  

Toer 7 t/m 9 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 63 vasten 

Toer 10 met Divina Nougat: haak 3 lossen (eerste stokje) *haak een stokje in de 

derde vaste, haak 1 losse, haak nog een stokje in de derde vaste, sla twee vasten 

over* herhaal tot aan eind 

Toer 11 met Kylie: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 stokje, haak 1 losse, *haak 

een popcorn van 5 stokjes om de onderstaande losse, haak 2 lossen*, *herhaal tot 

aan eind 

Toer 12 met Marlene: Haak een keerlosse, haak 63 vasten  

Toer 13 met Marlene: Haak een keerlosse, meerder in deze toer 2 vasten, haak 65 

vasten 
Toer 14 en 15 met Divina abrikoos: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 64 

stokjes, totaal 65 stokjes 

Toer 16 met Divina abrikoos: meerder in deze toer 2 vasten Haak 3 lossen (eerste 

stokje), haak 66 stokjes, totaal 67 stokjes 

Toer 17 met Divina nougat: Haak een keerlosse, haak 67 vasten 

Toer 18 met Divina abrikoos: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 66 stokjes, 

totaal 67 stokjes 
Toer 19 met Divina abrikoos: meerder in deze toer 2 vasten Haak 3 lossen (eerste 

stokje), haak 68 stokjes, totaal 69 stokjes 

Toer 20 en 21 met nougat: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 68 stokjes, totaal 

69 stokjes 
Toer 22 met Divina abrikoos: Haak een keerlosse, haak 69 vasten 

Toer 23 met Divina nougat: Ga weer verder met patroon 1, meerder in de eerste 

en laatste vaste een vtjes 

Toer 24 t/m 26: haak patroon 1 verder zonder te meerderen 

Toer 27: haak patroon 1, meerder in de eerste en laatste vaste een vtje 

Toer 28 t/m 30: haak patroon 1 verder zonder te meerderen 

Toer 31 met Divina abrikoos: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 79 stokjes, 

totaal 80 stokjes 
Toer 32 met Divina abrikoos: Meerder in deze toer 2 stokjes Haak 3 lossen 

(eerste stokje), haak 81 stokjes, totaal 82 stokjes 

Toer 33 met Divina nougat: Haak een keerlosse, haak 82 vasten 

Toer tulpjes 
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Toer 34 met Janet: haak 3 lossen (eerste stokje) *haak een stokje in de derde 

vaste, haak 1 losse, haak nog een stokje in de derde vaste, sla twee vasten over* 

herhaal tot aan eind 

Toer 35 met Kylie: haak 3 lossen (eerste stokje), haak 1 stokje, haak 1 losse, *haak 

een popcorn van 5 stokjes om de onderstaande losse, haak 2 lossen*, *herhaal tot 

aan eind 

Toer 36 met Divina nougat: meerder 2 vasten Haak een keerlosse, haak 84 vasten 

Toer 37 en 38 met Divina abrikoos: Haak 3 lossen (eerste stokje), haak 81 

stokjes, totaal 84 stokjes 

Toer 39 t/m 42 met Janet: Ga weer verder met patroon 1, haak de 2 toeren 2 x 

Hecht de draden af. 

 
Verder in elkaar zetten van Vest Lily: 
-neem het midden van de mouw, zet dit vast met een speld op de schoudernaad 

-verdeel de mouw netjes langs voor- en achterpand, speld dit vast 

-haak met een halve vaste of naai de mouw vast aan het voor- en achterpand  

-naai het label op het voorpand  

-naai de knoop aan het voorpand 

 

 

Vest Lily is af! 
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Haken met juf Sas op Instagram en Pinterest 
Meer haakinspiratie, volg dan @hakenmetjufSas op Instagram of juf Sas op 

Pinterest https://nl.pinterest.com/jufSascom/ 

 

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 

https://www.jufsas.com/post/vestlily
https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://nl.pinterest.com/jufSascom/
https://social-blog.wix.com/search/.hash.jufsas
https://social-blog.wix.com/search/.hash.hakenmetjufsas
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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 
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