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Crochet spencer (US terms) 

The spencer is crocheted but the original pattern is knitted and can be found in the Lana 
Grossa Filati Magazine number 64: Alpaca Dreams, model 16. The original pattern is 
oversized, mine is fitting. I describe here my own size (40/42). You can easily adapt to your 
own size, it's all about measuring your own body. You start with the ribbing, that you can 
measure on yourseIf. If it is good you can move on. If you choose the oversized fitting, you 
can use the measurement from the drawing below. The sizes on the drawing are: 36/38, 40/42, 
44 
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Materials: 

Colortwist 06 (3 balls)  
Cocco 02 (2 balls )  
Cocco 04   (1 ball)  
Duette puno 102  (3 balls)  

hook size 4,5 mm 

For the spencer I used 1 thread of Cocco and 1 thread of Colortwist but always two threads of 
Duetto Puno. I used the strips order according to the original pattern. 

Stripe order: 

2 rows Colortwist, 4 rows Cocco beige, 2 rows Cocco camel, 6 rows Colortwist, 2 rows 
Duetto Puno, 6 rows Cocco beige, 4 rows Cocco camel, 4 rows Colortwist, 2 rows Duetto 
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Puno, 2 rows Colortwist, 2 rows Duetto Puno , 2 rows Colortwist, 4 rows Cocco beige, 6 rows 
Colortwist, 2 rows Duetto Puno, 4 rows Cocco beige, 2 rows Duetto Puno, 2 rows Colortwist, 
2 rows Cocco camel. 

Back panel: 

You crochet in rows. Start crocheting the rib: Double strand Duetto Puno and hook size 4.5 
mm: chain 13, start in 2nd from hook and work 12 sc. From now on work 12 single crochets 
in back loop until length measures 45cm. Always work 2 turning chains and then turn your 
work. If you have a length of 45 cm (or desired to your own size), you will work horizontally 
over the length. Start with 2 chain stitches and work 76 half double crochets along the length. 
Work the number of rows of half double crochets until piece measures 38cm according to 
stripe order. 

You now come to the armholes. Ch 1, 5 sl sts, ch 1, hdc in each st to the last 5 sts (leave these 
unworked) turn. Now until piece measures 20 cm, work half double crochets, turn and start 
each row with ch 2. fasten off. 

Front panel: 

Do the same as for the back piece. After this row: Ch 1, 5 sl sts, ch 1, hdc in each st to the last 
5 sts (leave these unworked) turn: determine the center of the spencer and place a stitch 
marker there. 

Now work 2 chain stitches, half double crochets to the last 2 stitches before stitch marker; 
Work 2 half double crochets together, turn. 

*Chain 2, work 2 half double crochets together, half double crochets to end of row, turn. 

*Chain 2, half double crochets in each stitch till 2 sts remain, work 2 half double crochets 
together, turn 

Repeat these last 2 rows until 11 cm, then 4 more rows without decrease. Fasten off. 

Now skip 2 sts next to the stitch marker and attach yarn. Repeat Rows ** the same way for 
this side. 

Sew the pieces together, shoulders first, then sides. Now you make the neck ribbing. 
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Neck ribbing: 

Crochet 6 chain stitches with Duetto Puno double thread and 4.5 mm needle. Start in the 2nd 
and work 5 sc. Now work just like for the rib you started with: 2 chain stitches and half 
double crochets in the back loops to the desired length. Measure the length by placing the rib 
on the front. fasten off and sew to front piece. Do the same for the armhole edges. 

Your Spencer is ready! Super cute for fall! 

 I would love to see your spencer on Instagram/Facebook. Tag me @essiebirdies 
#essiebirdiespattern and I will show your spencer in my Insta stories. 
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NEDERLANDS 

Gehaakte spencer 

Het originele patroon staat in het Lana Grossa Magazine nummer 64: Alpaca Dreams, model 
16 en is een gebreide spencer. Ik maakte er een gehaakte versie van. Let op; dit is een 
beschrijving van een spencer gemaakt op mijn postuur en maat (40/42). Ik raad aan om steeds 
te meten of het het past. Je kunt de maat heel makkelijk groter of kleiner maken. Je start met 
de boord en die kun je bij jezelf opmeten. Als die goed is kun je verder gaan.  

Benodigdheden: 

Colortwist 06 (3 bollen)  
Cocco 02 ( 2 bollen)  
Cocco 04   (1 bol)  
Duette puno 102  (3 bollen) 

Haaknaald 4,5 mm 

Colortwist en Cocco worden enkeldraads gebruikt en Duetto Puno dubbeldraads. Ik heb de 
strepen volgorde aangehouden van het originele patroon. 

Maat: ik heb mijn eigen maat (40/42) als uitgangspunt genomen dmv steeds opmeten bij 
mezelf. Het originele patroon is ruimvallend/oversized en mijn model is passend. Je kunt ook 
de maten van de tekening (zie hierboven) aanhouden voor de oversized versie. 

Strepen volgorde: 

Boord: Duetto Puno daarna: 



@essiebirdies 2022 
 

2 rijen Colortwist, 4 rijen Cocco beige, 2 rijen Cocco camel, 6 rijen Colortwist, 2 rijen Duetto 
Puno, 6 rijen Cocco beige, 4 rijen Cocco camel, 4 rijen Colortwist, 2 rijen Duetto Puno, 2 
rijen Colortwist, 2 rijen Duetto Puno, 2 rijen Colortwist, 4 rijen Cocco beige, 6 rijen 
Colortwist, 2 rijen Duetto Puno, 4 rijen Cocco beige, 2 rijen Duetto Puno, 2 rijen Colortwist, 
2 rijen Cocco camel. 

Achterpand: 

Je haakt in rijen. Begin met het haken van de boord: Haak met dubbele draad Duetto Puno en 
naald 4,5 mm: 13lossen, start in de 2e vanaf de naald en haak 12 vasten. Haak vanaf nu 12 
vasten in de achterste lus tot een lengte van 45cm. Haak steeds 2 keerlossen en keer dan je 
werk. Als je een lengte van 45cm (of gewenst naar je eigen maat) hebt, ga je horizontaal over 
de lengte werken. Begin met 2 lossen en haak 76 halve stokjes over de lengte. Haak het aantal 
toeren van halve stokjes tot een hoogte van 38cm volgens de strepen volgorde. 

Je komt nu bij de armsgaten. Haak 1 losse, 5 halve vasten, 1losse, half stokje in elke steek tot 
de laatste 5 steken (deze laat je onbewerkt) keer. haak nu tot een hoogte van 20cm steeds 
halve stokjes, keer en start elke rij met 2lossen. hecht af.  

Voorpand: 

Doe hetzelfde als voor het achterpand. Na deze rij: Haak 1 losse, 5 halve vasten, 1losse, half 
stokje in elke steek tot de laatste 5 steken (deze laat je onbewerkt) keer. Bepaal je het midden 
van de spencer en plaats daar een steekmarkeerder.  

Haak nu 2 lossen, halve stokjes tot de laatste 2 steken voor de steekmarkeerder; 2 halve 
stokjes samen haken, keer.  

*Haak 2 lossen, 2 halve stokjes samen haken, halve stokjes tot einde rij, keer. 

*Haak 2 lossen, halve stokjes in elke steek tot de laatste 2 steken, 2 halve stokjes samen 
haken, keer. 

Herhaal deze laatste 2 rijen steeds tot 11 cm breedte, dan nog 4 toeren zonder te minderen 
haken. Hecht af.  

Sla 2 steken naast de steekmarkeerder van het midden over. Hecht de draad aan en haak dit 
deel op dezelfde manier als de rijen met ** hierboven. 

Naai de panden aan elkaar, eerst de schouders, dan de zijkanten. Nu maak je de halsboord. 

Halsboord:  

Haak met Duetto Puno dubbeldraads en naald 4,5 mm 6 lossen. Start in de 2e en haak 5 
vasten. haak nu net als voor de boord waar je mee startte steeds rijen: 2 lossen en halve 
stokjes in de achterste lussen tot de gewenste lengte. Meet de lengte op door de boord op het 
voorpand te leggen. hecht af en naai de halsboord vast aan het voorpand. Doe dit op dezelfde 
manier voor de boorden van de armsgaten. 
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Klaar is je spencer! Superleuk voor de herfst! Ik zie jullie creaties graag op 
Instagram/Facebook. Als je me tagt @essiebirdies #essiebirdiespattern deel ik je foto op Insta 
stories! 

 

Zie je de mooie leren tas op de foto? Deze kun je bestellen in de kleding en accessoires 
webshop van mijn dochter: https://www.vv-fashion.nl/ 
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