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Peek-a-Boo Button Wrap 

Wat heb je nodig? 
 
Garen: Scheepjeswol Stone Washed XL kleur Garnet (850) 
Elk bolletje Stone Washed XL is 75 meter 
  
Small: 10 bollen 
Medium: 12 bollen 
Large: 15 bollen 
XL: 17 bollen 
  
Haaknaald: 5mm 
Knoop: 7cm diameter (evt van bamboe)  
verkrijgbaar in de betere handwerkwinkel of online 
Schaar- Rolmaat – Naald - Eucalan Wasmiddel 
  
Steken verhouding van 8 hst x 5 toer = 5 x 5 cm 
  
Gebruikte Steken 
Losse (L) 
Half stokje (HST) 
Half stokje  in de achterste lus (HSTA) 
Half stokje in de voorste lus (HSTV) 
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Patroon voor Medium 
 
Haak 117 + 2 lossen (of tot 70 cm).  Let op!  Niet te strak haken, of gebruik een  
groter haaknaald om de lossen te maken. 
 
Haak een Half stokje (HST) in de 3e losse vanaf de naald, daarna 116 halve stokjes.  Je hebt 
nu 117 halve stokjes (of 70cm lang).  Keerlosse, Halve stokje in de achterste lus (HSTA), 
daarna halve stokje in de voorste lus van de volgende steek (HSTV).  Herhaal tot het einde 
van de toer (HSTA daarna HSTV enz.) 
  
Tip: Het is belangrijk dat je een oneven aantal steken hebt dan bereik je op een eenvoudige 
manier de textuur van het vest. Eindig je in de achterste lus dan start je in de voorste en vice 
versa. Het effect ervaar je naarmate de toeren zich opvolgen. Effect wordt anders wanneer je 
voorste- en achterste lus niet aanhoudt. 
  
Herhaal toer 3 tot 25cm. 
Nu starten we met  de eerste mouw  Keerlosse, volg de HSTA/HSTV steken tot de 20e steek 
(dit word de , haak 35 lossen, 35 steken overslaan, en daarna herhaal de HSTA/HSTV steken 
tot het einde van de toer. Keerlosse, HSTA/HSTV tot de losse van de vorige toer.  35  
Gewoon HST in de losse, daarna ga verder met the HSTA/HSTV steken tot het eind. 
  
Herhaal toer 3 voor een verder 37 cm en daarna maken we de 2e mouw.  
Let op!  Begin het mouw van de bovenste kant (korter boven de mouw).   
Dit zal de achterkant van  jouw wrap worden. 
 
Herhaal toeren  5 en 6. 
 
Ga verder met de 2e paneel aan de voorkant, voor 25 cm, daarna begin aan het knoopsgat. 
Haak van de bovenkant 37 HSTA/HSTV, daarna 7 lossen, 7 steken overslaan, en verder met 
de HSTA/HSTV tot het einde van de toer. 
  
Haak nog  7 toeren (of tot de bolletje op is) en je bent klaar! 
  
Naai de knoop 9 cm van het eind en 25 cm van bovenkant op de voorkant tegenover de 
knoopsgat. 
  
Werk de draden weg en block je wrap vest. 
  
Tip: Let op met het  meten, je kunt altijd en toer toevoegen of verwijderen als het nodig is om 
de juiste maat te vinden 

Peek-a-Boo Button Wrap 

Copyright 2015 Nerissa Muijs.  Alle informatie staat op missneriss.com 

http://missneriss.com/about


Maattabel 

CM Toeren CM Toeren
Lengte 70 cm Lossen 117 + 2 70 cm Lossen 117 + 2
Achterkant 32 32 37 37
Voorkant (knoop) 20 20 25 25
Voorkant (knoopsgat) 27 27 32 32

CM Steken CM Steken 
Begin Mouw (vanaf 
bovenkant) 12.5 20 12.5 20

Eind Mouw (vanaf 
bovenkant) 20 32 22.5 35

Begin knoopgat (vanaf 
bovenkant) 23 37 23 37

Knoopsgat maat 7 7

CM Toeren CM Toeren
Lengte 75 cm Lossen 123 + 2 75 cm Lossen 123 + 2
Achterkant 42 42 47 47
Voorkant (knoop) 30 30 35 35
Voorkant (knoopgat) 37 37 42 42

CM Steken (tellen) CM Steken (tellen)

Begin Mouw (van bovenkant) 15 24 17.5 28

Eind Mouw (van bovenkant) 25 39 27.5 43
Begin knoopgat (van 
bovenkant) 25 40 25 40

Knoopgaat maat 7 7

Small Medium

Large X-Large
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