Baby in Bloom vestje
0-3 maanden
6-9 maanden
12 maanden

http://www.mooglyblog.com/baby-in-bloom-broomstick-sweater-free-crochet-pattern/

Ontworpen door Tamara Kelly en vertaald door Sanne Methorst

Maat 0-3 maanden
Benodigdheden:
Haaknaald nr. 6
Breinaald nr 15 (of iets anders met dezelfde dikte)
Ca. 250 meter garen
4 steekmarkeerders
2 knopen
Je haakt dit vestje van de hals vandaan naar beneden.
Lijf:
Haak een ketting van 35 losse.
Toer 1 (goede kant van het werk): 1 half stokje in de 2e losse vanaf de haak, 3 halve stokjes, (3 halve
stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 3 halve stokjes, (3
halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 9 halve stokjes,
(3 halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 3 halve
stokjes, (3 halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 11
halve stokjes (42 halve stokjes)
Toer 2 (verkeerde kant van het werk): 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de
steken, halve stokjes in iedere steek alleen in de gemarkeerde steken haak je 3 halve stokjes, plaats
vervolgens de steekmarkeerder in de middelste van de 3 halve stokjes. (50 halve stokjes)
Toer 3, 4, 5, 6, 7: Herhaal toer 2 en verplaats ieder toer de steekmarkeerders (90 halve stokjes)
Toer 8 (armsgaten): 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de steken, halve stokjes tot
de eerste steekmarkeerder, verwijder de steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, 3 losse, verwijder de 2e
steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, halve stokjes tot de volgende steekmarkeerder, verwijder de
steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, 3 losse, verwijder de laatste steekmarkeerder, 1 half stokje in
deze steek, halve stokjes tot het einde van de toer. (56 halve stokjes en 2 3-losseboogjes)
Toer 9: dit is de toer waarin je je werk gereedmaakt voor het stokhaken, 1 losse, keer het werk, haak alleen
in de voorste lussen van de steken, 1 half stokje, 2 halve stokjes in de volgende steek, 12 keer (4 halve
stokjes, 2 halve stokjes in de volgende steek) (75 halve stokjes) (iedere losse uit de vorige toer telt als 1
steek)
Tip: als je ziet dat je bol bijna op is op dit ogenblik wissel dan nu van van bol dit is tijdens het stokhaken
best wel lastig. Het restje van deze bol kun je altijd weer gebruiken voor de mouwen.
Toer 10: lussentoer: haak alleen in de achterste lussen van de steken, haal de draad op en zet deze zonder te
draaien op de breinaald doe dit bij iedere steek (75 lussen)
Toer 11: Dit is de 2e toer van het stokhaken. Keer het werk, trek een heel lange lus tot de hoogte van je
breinaald, haak hiermee 1 losse, steek de haak in door de eerste 3 lussen op de breinaald en haal deze af, laat
de lussen lang, haak 3 vaste door het midden van de 3 lussen. Haal zo steeds 3 lussen van de naald en haak
hierin 3 vaste. (75 vaste, 25 boogjes)
Tip: als deze uitleg niet helemaal duidelijk is kijk dan even naar https://youtu.be/l-ca0pPA7Fg het daar
gegeven voorbeeld is wel over 5 lussen maar daar moet je dan maar 3 denken
Toer 12, 14, 16, 18: herhaal toer 10
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Toer 13, 15, 17, 19: herhaal toer 11
Als alles klopt heb je nu 4 toeren met stokhaken. Je kunt het patroon eenvoudig verlengen door meer toeren
stokhaken eraan te plakken.
Afwerkrand:
Met de goede kant van het werk voor, haak een toer vaste rondom het vestje, verdeel de steken gelijkmatig,
langs de onderkant van het werk haak je de vaste door de achterste lussen. Breek de draad af, doe de draad in
een naald, naai vast door de eerste steek volg hierbij de steek zo krijg je een onzichtbare verbinding (een
duidelijk maar wel engelstalig filmpje van deze onzichtbare verbinding. https://youtu.be/FTt_0aG_q_8 ),
werk alle draadjes af.
Mouwen (maak er 2):
Voor een zomers model haak dan enkel een toer vasten om de armsgaten.
Voor langere mouwen volg dan het patroon verder. In deze beschrijving worden de mouwen van boven naar
beneden gehaakt. Er word gehaakt in heen en weer gaande toeren dan kun je ook een toer stokhaken
onderaan de mouw maken, je krijgt dus een naad onder de arm. Je kunt er voor kiezen om de mouwen rond
te haken door iedere toer te sluiten met een halve vaste, alleen dan is het niet mogelijk om een toer stokhaken
onderaan te krijgen dan worden de mouwen gehaakt in enkel halve stokjes.
Toer 1: begin in het midden van de losseboog, haak alleen in de achterste lussen van de steken, haak halve
stokjes tot je rond bent. (20 halve stokjes)
Toer 2: 2 halve stokjes, 2 halve stokjes in de volgende steek, 3 keer (4 halve stokjes, 2 halve stokjes in de
volgende steek) (24 halve stokjes)
Toer 3, 4, 5: 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de steken, 24 halve stokjes.
Toer 6 lussentoer: haak alleen in de achterste lussen van de steken, haal de draad op en zet deze zonder te
draaien op de breinaald doe dit bij iedere steek (24 lussen)
Toer 7: Dit is de 2e toer van het stokhaken. Keer het werk, trek een heel lange lus tot de hoogte van je
breinaald, haak hiermee 1 losse, steek de haak in door de eerste 3 lussen op de breinaald en haal deze af, laat
de lussen lang, haak 3 vaste door het midden van de 3 lussen. Haal zo steeds 3 lussen van de naald en haak
hierin 3 vaste. (24 vaste, 8 boogjes)
Breek de draad af en naai met deze draad de mouw tot aan het armsgat dicht.
Afwerkrand:
Met de goede kant van het werk voor, haak een toer vaste langs de onderkant van mouw, haak alleen in de
achterste lussen. Breek de draad af, doe de draad in een naald, naai vast door de eerste steek volg hierbij de
steek zo krijg je een onzichtbare verbinding, werk alle draadjes af.
Knopen:
Haak 2 lusjes van 10 losse, naai deze vast aan een kant, naai de knopen aan de andere zijde stevig vast.
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Maat 6-9 maanden
Benodigdheden:
Haaknaald nr. 6
Breinaald nr 15 (of iets anders met dezelfde dikte)
Ca. 350 meter garen
4 steekmarkeerders
2 knopen
Je haakt dit vestje van de hals vandaan naar beneden.
Lijf:
Haak een ketting van 35 losse.
Toer 1 (goede kant van het werk): 1 half stokje in de 2e losse vanaf de haak, 3 halve stokjes, (3 halve
stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 3 halve stokjes, (3
halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 9 halve stokjes,
(3 halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 3 halve
stokjes, (3 halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 11
halve stokjes (42 halve stokjes)
Toer 2 (verkeerde kant van het werk): 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de
steken, halve stokjes in iedere steek alleen in de gemarkeerde steken haak je 3 halve stokjes, plaats
vervolgens de steekmarkeerder in de middelste van de 3 halve stokjes. (50 halve stokjes)
Toer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Herhaal toer 2 en verplaats ieder toer de steekmarkeerders (106 halve stokjes)
Toer 10 (armsgaten): 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de steken, halve stokjes tot
de eerste steekmarkeerder, verwijder de steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, 3 losse, verwijder de 2e
steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, halve stokjes tot de volgende steekmarkeerder, verwijder de
steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, 3 losse, verwijder de laatste steekmarkeerder, 1 half stokje in
deze steek, halve stokjes tot het einde van de toer. (64 halve stokjes en 2 3-losseboogjes)
Toer 11: dit is de toer waarin je je werk gereedmaakt voor het stokhaken, 1 losse, keer het werk, haak alleen
in de voorste lussen van de steken, 14 keer (4 halve stokjes, 2 halve stokjes in de volgende steek) (84 halve
stokjes) (iedere losse uit de vorige toer telt als 1 steek)
Tip: als je ziet dat je bol bijna op is op dit ogenblik wissel dan nu van van bol dit is tijdens het stokhaken
best wel lastig. Het restje van deze bol kun je altijd weer gebruiken voor de mouwen.
Toer 12: lussentoer: haak alleen in de achterste lussen van de steken, haal de draad op en zet deze zonder te
draaien op de breinaald doe dit bij iedere steek (84 lussen)
Toer 13: Dit is de 2e toer van het stokhaken. Keer het werk, trek een heel lange lus tot de hoogte van je
breinaald, haak hiermee 1 losse, steek de haak in door de eerste 3 lussen op de breinaald en haal deze af, laat
de lussen lang, haak 3 vaste door het midden van de 3 lussen. Haal zo steeds 3 lussen van de naald en haak
hierin 3 vaste. (84 vaste, 28 boogjes)
Tip: als deze uitleg niet helemaal duidelijk is kijk dan even naar https://youtu.be/l-ca0pPA7Fg het daar
gegeven voorbeeld is wel over 5 lussen maar daar moet je dan maar 3 denken
Toer 14, 16, 18, 20, 22: herhaal toer 12
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Toer 15, 17, 19, 21, 23: herhaal toer 13
Als alles klopt heb je nu 6 toeren met stokhaken. Je kunt het patroon eenvoudig verlengen door meer toeren
stokhaken eraan te plakken.
Afwerkrand:
Met de goede kant van het werk voor, haak een toer vaste rondom het vestje, verdeel de steken gelijkmatig,
langs de onderkant van het werk haak je de vaste door de achterste lussen. Breek de draad af, doe de draad in
een naald, naai vast door de eerste steek volg hierbij de steek zo krijg je een onzichtbare verbinding (een
duidelijk maar wel engelstalig filmpje van deze onzichtbare verbinding. https://youtu.be/FTt_0aG_q_8 ),
werk alle draadjes af.
Mouwen (maak er 2):
Voor een zomers model haak dan enkel een toer vasten om de armsgaten.
Voor langere mouwen volg dan het patroon verder. In deze beschrijving worden de mouwen van boven naar
beneden gehaakt. Er word gehaakt in heen en weer gaande toeren dan kun je ook een toer stokhaken
onderaan de mouw maken, je krijgt dus een naad onder de arm. Je kunt er voor kiezen om de mouwen rond
te haken door iedere toer te sluiten met een halve vaste, alleen dan is het niet mogelijk om een toer stokhaken
onderaan te krijgen dan worden de mouwen gehaakt in enkel halve stokjes.
Toer 1: begin in het midden van de losseboog, haak alleen in de achterste lussen van de steken, haak halve
stokjes tot je rond bent. (24 halve stokjes)
Toer 2: 3 keer (7 halve stokjes, 2 halve stokjes in de volgende steek) (27 halve stokjes)
Toer 3, 4, 5, 6, 7: 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de steken, 27 halve stokjes.
Toer 8 lussentoer: haak alleen in de achterste lussen van de steken, haal de draad op en zet deze zonder te
draaien op de breinaald doe dit bij iedere steek (27 lussen)
Toer 9: Dit is de 2e toer van het stokhaken. Keer het werk, trek een heel lange lus tot de hoogte van je
breinaald, haak hiermee 1 losse, steek de haak in door de eerste 3 lussen op de breinaald en haal deze af, laat
de lussen lang, haak 3 vaste door het midden van de 3 lussen. Haal zo steeds 3 lussen van de naald en haak
hierin 3 vaste. (27 vaste, 9 boogjes)
Breek de draad af en naai met deze draad de mouw tot aan het armsgat dicht.
Afwerkrand:
Met de goede kant van het werk voor, haak een toer vaste langs de onderkant van mouw, haak alleen in de
achterste lussen. Breek de draad af, doe de draad in een naald, naai vast door de eerste steek volg hierbij de
steek zo krijg je een onzichtbare verbinding, werk alle draadjes af.
Knopen:
Haak 2 lusjes van losse, naai deze vast aan een kant, naai de knopen aan de andere zijde stevig vast.
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Maat 12 maanden
Benodigdheden:
Haaknaald nr. 6
Breinaald nr 15 (of iets anders met dezelfde dikte)
Ca. 400 meter garen
4 steekmarkeerders
2 knopen
Je haakt dit vestje van de hals vandaan naar beneden.
Lijf:
Haak een ketting van 35 losse.
Toer 1 (goede kant van het werk): 1 half stokje in de 2e losse vanaf de haak, 3 halve stokjes, (3 halve
stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 3 halve stokjes, (3
halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 9 halve stokjes,
(3 halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 3 halve
stokjes, (3 halve stokjes) in de volgende losse, plaats een steekmarkeerder in het middelste halve stokje, 11
halve stokjes (42 halve stokjes)
Toer 2 (verkeerde kant van het werk): 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de
steken, halve stokjes in iedere steek alleen in de gemarkeerde steken haak je 3 halve stokjes, plaats
vervolgens de steekmarkeerder in de middelste van de 3 halve stokjes. (50 halve stokjes)
Toer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Herhaal toer 2 en verplaats ieder toer de steekmarkeerders (122 halve stokjes)
Toer 12 (armsgaten): 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de steken, halve stokjes tot
de eerste steekmarkeerder, verwijder de steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, 3 losse, verwijder de 2e
steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, halve stokjes tot de volgende steekmarkeerder, verwijder de
steekmarkeerder, 1 half stokje in deze steek, 3 losse, verwijder de laatste steekmarkeerder, 1 half stokje in
deze steek, halve stokjes tot het einde van de toer. (72 halve stokjes en 2 3-losseboogjes)
Toer 13: dit is de toer waarin je je werk gereedmaakt voor het stokhaken, 1 losse, keer het werk, haak alleen
in de voorste lussen van de steken, 12 keer (5 halve stokjes, 2 halve stokjes in de volgende steek), 6 halve
stokjes (90 halve stokjes) (iedere losse uit de vorige toer telt als 1 steek)
Tip: als je ziet dat je bol bijna op is op dit ogenblik wissel dan nu van van bol dit is tijdens het stokhaken
best wel lastig. Het restje van deze bol kun je altijd weer gebruiken voor de mouwen.
Toer 14: lussentoer: haak alleen in de achterste lussen van de steken, haal de draad op en zet deze zonder te
draaien op de breinaald doe dit bij iedere steek (90 lussen)
Toer 15: Dit is de 2e toer van het stokhaken. Keer het werk, trek een heel lange lus tot de hoogte van je
breinaald, haak hiermee 1 losse, steek de haak in door de eerste 3 lussen op de breinaald en haal deze af, laat
de lussen lang, haak 3 vaste door het midden van de 3 lussen. Haal zo steeds 3 lussen van de naald en haak
hierin 3 vaste. (90 vaste, 30 boogjes)
Tip: als deze uitleg niet helemaal duidelijk is kijk dan even naar https://youtu.be/l-ca0pPA7Fg het daar
gegeven voorbeeld is wel over 5 lussen maar daar moet je dan maar 3 denken
Toer 16, 18, 20, 22, 24, 26: herhaal toer 10
Toer 17, 19, 21, 23, 25, 27: herhaal toer 11
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Als alles klopt heb je nu 7 toeren met stokhaken. Je kunt het patroon eenvoudig verlengen door meer toeren
stokhaken eraan te plakken.
Afwerkrand:
Met de goede kant van het werk voor, haak een toer vaste rondom het vestje, verdeel de steken gelijkmatig,
langs de onderkant van het werk haak je de vaste door de achterste lussen. Breek de draad af, doe de draad in
een naald, naai vast door de eerste steek volg hierbij de steek zo krijg je een onzichtbare verbinding (een
duidelijk maar wel engelstalig filmpje van deze onzichtbare verbinding. https://youtu.be/FTt_0aG_q_8 ),
werk alle draadjes af.
Mouwen (maak er 2):
Voor een zomers model haak dan enkel een toer vasten om de armsgaten.
Voor langere mouwen volg dan het patroon verder. In deze beschrijving worden de mouwen van boven naar
beneden gehaakt. Er word gehaakt in heen en weer gaande toeren dan kun je ook een toer stokhaken
onderaan de mouw maken, je krijgt dus een naad onder de arm. Je kunt er voor kiezen om de mouwen rond
te haken door iedere toer te sluiten met een halve vaste, alleen dan is het niet mogelijk om een toer stokhaken
onderaan te krijgen dan worden de mouwen gehaakt in enkel halve stokjes.
Toer 1: begin in het midden van de losseboog, haak alleen in de achterste lussen van de steken, haak halve
stokjes tot je rond bent. (28 halve stokjes)
Toer 2: 2 keer (13 halve stokjes, 2 halve stokjes in de volgende steek) (30 halve stokjes)
Toer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1 losse, keer het werk, haak alleen in de voorste lussen van de steken, 30 halve
stokjes.
Toer 10 lussentoer: haak alleen in de achterste lussen van de steken, haal de draad op en zet deze zonder te
draaien op de breinaald doe dit bij iedere steek (30 lussen)
Toer 11: Dit is de 2e toer van het stokhaken. Keer het werk, trek een heel lange lus tot de hoogte van je
breinaald, haak hiermee 1 losse, steek de haak in door de eerste 3 lussen op de breinaald en haal deze af, laat
de lussen lang, haak 3 vaste door het midden van de 3 lussen. Haal zo steeds 3 lussen van de naald en haak
hierin 3 vaste. (30 vaste, 10 boogjes)
Breek de draad af en naai met deze draad de mouw tot aan het armsgat dicht.
Afwerkrand:
Met de goede kant van het werk voor, haak een toer vaste langs de onderkant van mouw, haak alleen in de
achterste lussen. Breek de draad af, doe de draad in een naald, naai vast door de eerste steek volg hierbij de
steek zo krijg je een onzichtbare verbinding, werk alle draadjes af.
Knopen:
Haak 2 lusjes van losse, naai deze vast aan een kant, naai de knopen aan de andere zijde stevig vast.
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