
 

 

GARDEN PARTY JACKET 

 

 

 

 

SCHEMA "PASVORM: HINTS, TIPS & TRUCS!" 

 

LEES ME HEEL GOED DOOR, MAAK DEZE PAGINA FAVORIET EN BEZOEK ME REGELMATIG! 

Stuur ons een bericht op de FACEBOEK PAGINA HIER! met alle geweldige dingen die je ontdekt hebt terwijl je aan het 

haken bent. 

Er zijn zoveel prachtig gevormde en verschillende lichamen op onze planeet en er is geen enkele manier om een 

enkel kledingstuk op al die verschillende lichamen perfect te laten aansluiten. DUS nadat we getest en ons dingen 

eigen gemaakt hebben, zijn we dingen op gaan schrijven om jou te helpen je kledingstuk waar nodig aan te passen, 

gebaseerd op je eigen lichaam en benodigdheden! 

Hier zijn tips voor elk deel, terwijl we aan het werk zijn en wanneer we klaar zijn! 

LINKERKOLOM GEEFT AAN WAT NODIG IS/RECHTERKOLOM GEEFT DE OPLOSSING 

 

PROBLEEM 

OF 

VERANDERIN

G GEWENST 

& 

WAAR 

AANPASSEN 

IN HET 

PATROON 

OPLOSSINGEN OM TE PROBEREN 

  

Wil je een 

dikker of 

dunner garen 

gebruiken 

dan de 

suggestie? 

(Voordat je 

begint) 

Houd in gedachten dat het eindproduct en kledingstuk er iets anders uit zal zien, maar dit kan met 

succes gebruikt worden, wijzig de maat haaknaald om de benodigde breedte voor ieder vierkant te 

bereiken. 

Dikker garen betekent een kleinere maat haaknaald, Dunner garen betekent een grotere maat 

haaknaald 

  

  

Wil je je 

jacket los en 

 

 

Maak één of twee maten groter dan jouw maat voor een loszittende pasvorm. Denk eraan dat het 
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swingend 

hebben? 

(Voordat je 

begint) 

  

een lagere taille zal hebben, of je laat het peplum volledig weg en maakt het meer als een vest. 

  

Lukt het je 

niet de 

doelbreedte 

te bereiken 

voor een 

vierkant? 

(Deel 1 & 2) 

Wees niet bang om meerdere maten haaknaald bij HETZELFDE vierkant te gebruiken! Wissel 

wanneer nodig en noteer waar je hebt gewisseld zodat je het kan herhalen voor de andere 

vierkanten van die maat. 

  

Heb je de tip 

van 

hierboven 

gedaan en 

krijg je nog 

steeds de 

doelbreedte 

voor je 

vierkant niet 

en is hij te 

groot? 

(Deel 1 & 2) 

Hoewel dit het uiterlijk van de laatste toeren licht zal wijzigen, is het belangrijker de correcte 

breedte en het correcte aantal steken te hebben. Vervang de laatste paar toeren (ongeveer 4, 

vooral bij de grotere maten) met hst in plaats van stk, misschien kun je zelfs de laatste toeren in 

vasten proberen. Het vierkant hieronder is met hst gemaakt bij de laatste 4 toeren. 

 

 

Je wilt je 

jacket langer, 

de taille lager 

en je kleine 

vierkanten 

zijn al klaar? 

(Voordat je 

aan Deel 2 

Verander de kledingmaat NIET voor de vierkanten, maar gebruik de haaknaald om een grotere 

breedte bij ALLEEN je MIDDELGROTE en GROTE vierkanten te bereiken omdat dat degenen zijn die 

het jacket lengte en breedte geven. Maak ze niet enorm groot, een paar centimeter boven de 

doelbreedte is genoeg om de taille te verlagen en het lijfje langer te maken. 
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begint) 

  

Je wilt een 

langere 

mouw? 

(Voordat je 

begint met 

Deel 2, 

mouwen) 

Voeg toeren aan de mouwen toe door simpelweg door te gaan met de toeren van het patroon. 

Denk eraan dat de mouwen niet taps of gevormd toelopen maar een kimono- of vlinderstijl zullen 

krijgen naarmate ze langer worden. Pas het werkstuk terwijl je bezig bent, wanneer je tevreden 

bent hecht je af en ga je door met de randtoeren. 

  

Je hebt een 

erg grote 

buste en wilt 

het een 

beetje meer 

sluitend 

hebben? 

(Voordat je 

begint met 

Deel 2, 

MIDDELGROT

E vierkanten) 

Verander GEEN kledingmaat voor welk vierkant dan ook maar gebruik een grotere maat haaknaald 

voor ALLEEN TWEE VAN DE MIDDELGROTE vierkanten om een grotere breedte te bereiken, omdat 

dit degenen zijn die het buste/borstgebied bedekken. (voeg ongeveer 2,5 cm maximaal toe) (naai 

deze BOVENAAN de panelen zodat ze over de buste geplaatst worden) 

  

Grote/ 

Middelgrote 

vierkant  

haalt bij het 

in elkaar 

zetten de 

rugbreedte 

niet helemaal 

bij het 

passen? 

(Speciaal 

voor de Plus 

Maten en 

BREDE 

SCHOUDERS) 

(Deel 3, na 

het naaien) 

1. Omdat we op de rekbaarheid van het haakwerk rekenen om breedte te creëren terwijl we de 

correcte hoogte houden, moet het GROTE vierkant misschien iets BREDER geblokt worden (wat 

betekent dat je het opnieuw blokt en vastspeldt terwijl je het in de breedte uitrekt en niet in de 

hoogte, meer in een rechthoekige vorm). Dit kan gedaan worden zowel voor als na het naaien. 

2. Als je erg brede schouders hebt, dan kun je breedte toevoegen door de zijnaden los te maken. 

Daarmee creëer je één grote zij-opening. Haak in deze zij-opening verder in het patroon. Pas je 

werkstuk tijdens het haken, zodat je weet wanneer je genoeg breedte hebt toegevoegd. Je kunt 

ervoor kiezen de zijnaad open te laten of die weer te sluiten. De foto hieronder laat de open 

zijnaad zien. 



 

  

  

MIDDELGROT

E & GROTE 

vierkanten 

vastgenaaid 

en gepast om 

te testen 

maar het zit 

te HOOG 

(omdat we 

rekenen op 

de rek om 

breedte te 

creëren)? 

(Deel 3, na 

het naaien 

MAAR VOOR 

het 

vastmaken 

van strook 

van 8 

vierkanten of 

verwijder die 

voor deze tip) 

Merk op hoe de plusmaten gebruik maken van de natuurlijke rek van het haakwerk om breedte te 

halen terwijl er vermeden wordt dat het te lang wordt. Wanneer je het vastgenaaide deel van grote 

en middelgrote vierkanten aanpast en ziet dat het te hoog uitvalt: 

VOORDAT de strook van 8 kleine vierkanten vastgenaaid wordt, voeg je meer toeren toe aan de 

onderkant van je haakwerk en dan naai je de strook van 8 vierkanten vast. 

Het naaien 

beperkt het 

Knip de naaidraad weg, terwijl je ervoor zorgt NIET in de vierkanten te knippen. Naai opnieuw en 

zorg ervoor dat je je steken LOS of RUIM naait. Rek de vierkanten uit om te testen terwijl je dit 
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kledingstuk 

en 

vermindert 

de 

rekbaarheid 

teveel? 

(Deel 3, na 

het naaien) 

doet. 

  

Je hebt 

grotere 

bovenarmen

? 

(Voordat je 

begint aan 

Deel 3, 

naaien) 

Wanneer je de MIDDELGROTE en GROTE vierkanten aan elkaar naait, naai dan de zijnaad korter 

waardoor je een grotere opening krijgt, pas dan de mouwtoeren naar de openingsgrootte aan. 

(meerder het aantal 3stk terwijl je in de rondte haakt) 

  

Wil je een 

langere  

zwierige 

peplum die 

meer 

bedekt? 

(Voor je 

begint aan 

Deel 3, 

peplum) 

  

Voeg toeren toe aan het peplum door simpelweg door te haken van de toeren zoals beschreven 

worden in dat deel van het patroon. 

Pas het haakwerk terwijl je bezig bent. Zodra je tevreden bent, hecht je af en ga je door met de 

randtoeren. 

  

Het 

afgemaakte 

kledingstuk is 

een beetje 

kleiner dan je 

zou willen? 

(Na het 

afmaken) 

Dit haakwerk is open en rekbaar en kan GEWELDIG aangepast worden qua maat door stevig te 

blokken. Gebruik de beschreven methode in het patroon maar trek ERG STEVIG (breder/langer of 

beiden) en speldt vast om te drogen. 

  

Het 

afgemaakte 

kledingstuk 

vindt je een 

 

Achter aan de nek (halverwege het grote vierkant waar de middelgrote panelen tegen elkaar aan 

zitten) naai je de twee middelgrote vierkanten 2-5 toeren aan elkaar vast om de taille lichtjes 

omhoog te halen. Dit zorgt voor een hogere rand aan de achterkant van de nek maar ziet er erg 

leuk uit. 



beetje te laag 

hangen? 

(Na het 

afmaken) 

 

  

  

Afgemaakte 

kledingstuk 

zit te los bij 

de taille? 

(Na het 

afmaken, 

voor het 

vastnaaien 

van het lint) 

In plaats van het vastnaaien van het lint bij de opening, WEEF het lint door de ruimtes van de 

strook kleine vierkanten om de taille meer te sluiten. 

  

Het 

afgemaakte 

kledingstuk 

heeft een te 

open gevoel 

bij de 

borst? Groter

e buste, 

bredere 

schouders 

kunnen dit 

resultaat 

hebben 

(Voor Deel 4, 

Randen) 

1. Gebruik de methode van de mouwen om meer granny toeren toe te voegen VOOR de 

randtoeren, ALLEEN bij de BORSTOPENING (voeg niks toe aan de onderste peplum rand) 

2. Of, als alternatief, voeg meer randtoeren toe terwijl je haakt. Haak alleen daar meer randtoeren 

waar nodig 

Had je iets 

anders willen 

doen of een 

hele andere 

maat willen 

Leef, leer, geef het aan een geliefde en maak een ander Jacket 
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maken? 

(Na het 

afmaken) 

 

Denk eraan dat haken leuk is en alles wat je doet een creatieve uiting is! Denk aan Bob Ross, geen fouten alleen 

gelukkige ongelukjes! 

 

Veel liefde & garen, 

Stephanie 

Volg me hier op Facebook! 

Volg me hier op Instagram! 

Volg me hier op Ravelry! 

Volg me hier op Pinterest! 

Volg me hier op YouTube! 

Volg me hier op Twitter! 

Volg me hier op Etsy! 

Alle liefde en eer gaat naar het Testteam: Nichole Chapel, Jamie Cowley, Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie 

Diaz, Katherine Popowski, Amber Sarita, & Heather Sutton 

De informatie en foto's in deze post zijn het auteursrechtelijk eigendom van Crochetverse©2016. Kopieer en plak 

alsjeblieft niks van de informatie hier vermeld, elektronisch, woordelijk, deels of geheel geschreven. Deel in plaats 

daarvan alsjeblieft alleen de DIRECTE LINK naar deze post en bedankt voor het delen wanneer je dat doet. Je mag 

natuurlijk alles wat je van dit patroon met je eigen handen maakt verkopen. Arbeid onder contract of 

massaproductie zijn niet toegestaan. Het wordt enorm gewaardeerd wanneer je Crochetverse als de ontwerper de 

eer geeft wanneer je verkoopt. Bedankt voor het respecteren van al het harde werk dat gestoken is in patronen, 

zodat we allemaal creatief mogen blijven :) 
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