Zelfmaker

GROEN VEST MET
DÉGRADÉ-EFFECT
Dit heb je nodig

• 800 g Wanderlust van Scheepjes.
We kozen voor kleur 468, maar het garen is
te verkrijgen in negentien verschillende
kleurschakeringen
• breinaalden nr. 4
• kabelnaald
• 3 hulpnaalden die je kunt sluiten,
type grote veiligheidsspeld

Werkwijze

Knip uit het kunstleer stukken in diverse
maten. Voor het kleine zakje knip je 23x43 cm,
voor het hoge 28x50 cm en voor het langwerpige 22x70 cm. Maak aan de bovenkanten met
een bot mes en een liniaal een vouwrand van
3 cm. Scheur uit een restje jeansstof etiketten
van 10x4 en 15x6 cm en naai ze vlak onder de
omslag vast. Vouw het materiaal dubbel en
naai zowel de zij- als onderkant dicht. De
naden komen aan de buitenkant. Vouw de
bovenrand om en zorg dat de naden openvallen. Maak de bodem door het zakje open te
vouwen en de onderkant plat te drukken. Knip
de twee punten die aan weerszijden ontstaan
af nadat je ze op zo’n 5 cm hebt doorgestikt.
Naai aan het kleine zakje een lus van 3x20 cm.
Het hoge zakje krijgt een lus van 6x22 cm.

Zo maak je het vest

Rugpand
Zet 110 st op en brei 10nld in tricotsteek (= 1
naald rechts en 1 naald averechts).
Nld 11: dit is een naald met een ajoursteek om
het sierrandje te kunnen maken.
Brei deze als volgt : 1r - * 1r – 1 omslag – 1st
rechts afsteken – 1r – de afgestoken st over de
gebreide st halen – 1r * . Herhaal van * tot *.

Tip! Tel vanaf nu je naalden, want in je voorpanden moet je evenveel naalden hebben.
Nld 12: averechts breien.
Brei nu verder in tricotsteek tot een lengte van
70 cm. Te meten vanaf de ajournaald. De
eerste 10 naalden meet je dus niet mee.
Kant 37st los af - zet de volgende 36st op de
hulpnaald en kant de laatste 37st terug los af.
Voorpand
Zet 88st op en brei 10 nld in tricotsteek.
Nld 11: is de ajournaald (zie rugpand).
Nld 12: averechts breien.
Nld 13: in deze naald begin je met de
onderverdeling voor de kabel op de rand. Doe
dit als volgt: 2r – 2av – 6r – 2av – 76r.
Nld 14 en alle even naalden (Nld 16 en 18)
breien zoals de steken zich voordoen.
Nld 15 en 17 breien zoals nld 13.
Nld 19: 2r – 2av – zet 3st op de kabelnaald
voor je werk – brei de volgende 3st r – brei de
3st van de kabelnaald r (kabel is gemaakt) –
2av – 76r.
Nld 20 – 22 en 24: brei de steken zoals ze zich
voordoen.
Nld 21 en 23 breien zoals nld 13.
Herhaal telkens vanaf nld 19 tot en met 24.
Brei evenveel naalden als in het rugpand (het
maakt niet uit in welke naald van je kabelpatroon je zit).
Zet 51st op een hulpnaald en kant de overige
37st los af.
Brei het andere voorpand in spiegelbeeld.
Mouwen
Zet 44st op en brei 10 nld in tricotsteek.
Meerder vanaf nu elke 4de nld voor en achter
aan de nld 1st tot je in totaal 96st hebt.
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Nld 11: is de ajournaald (zie rugpand).
Nld 12 brei je averechts.
Nld 13: 17r – 2av – 6r (kabel) – 2av – 17r.
Nld 14 en alle even naalden: brei de steken
zoals ze zich voordoen.
Nld 15 en 17 zoals nld 13.
Nld 19: maak over de middelste 6st de kabel
(zie voorpand).
Nld 20 -22 en 24: brei de steken zoals ze zich
voordoen.
Nld 21 en 23 zoals nld 13.
Herhaal telkens vanaf nld 19 tot en met 24 tot
een lengte van 50 cm, te meten vanaf de
ajournaald.
Afwerking
Sluit de schoudernaden (dat zijn de steken die
je hebt afgezet). Zet de st die op de hulpnaalden staan terug op een breinaald. Begin de 51
steken op te rapen aan het rechtervoorpand,
dan de 37st van de nek en als laatste de 51st
van het linkervoorpand. Brei met deze 139st
de kraag. Houd rekening met de kabel! Brei
deze verder in het patroon. Brei nog 18nld in
tricotsteek (kabel in het begin en op het einde
van de naald).
Nld 19: brei een nld ajoursteek.
Nld 20 averechts breien.
Brei nog 6nld in tricotsteek (zonder kabel!) en
kant de steken los af.
Vouw de 10nld onder de ajournaald naar binnen en zet deze vast ter hoogte van nld 10
boven de ajournaald. Door de gaatjes in de
ajournaald krijg je nu een mooi gekarteld
randje. Doe hetzelfde met het randje aan de
mouwen en de kraag. Dit model vraagt geen
sluiting. ▶

Zelfmaker
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Verklaring van de
afkortingen

St = steken.
Nld = naalden.
R = rechts.
A = averechts.
Ajoursteek = gaatjes breien. Ajour berust
op het meerderen en minderen van
steken in de heengaande naald, waarbij
gebruik wordt gemaakt van omslagen.
Door die omslagen in de teruggaande
naald te ‘breien zoals de steek zich voor-

doet’, wat meestal neerkomt op averechts
breien, ontstaat het typische ajourgaatje.
Tricotsteek = 1 naald rechts en 1 naald
averechts.
Afkanten = het afsluiten van een
breiwerk.
Afsteken = steek naar de andere
breinaald halen zonder een
nieuwe steek te maken.
Meerderen = met meerderen maak je
het breiwerk breder. Je pakt tussen twee
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steken een lus op en maakt daarmee een
nieuwe steek.
Omslag = je draad (tussen twee steken in)
extra om je naald heenslaan. Een omslag
maak je door de draad waarmee je breit
na een steek (bijvoorbeeld een rechte
steek) van je af te bewegen en dan onder
je naald weer naar je toe te halen.
Op wolplein.nl/leren-breien/ staan alle
steken in een video uitgelegd. Heel duidelijk en praktisch. ■

