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DAT ZIT EXTRA LEKKER!

Sportief, makkelijk zelf te breien grijsbeige vest
Maten
-a) 38-40-42 -b) 44-46-48 -c) 50-52. Het
model van de foto komt overeen met de
maat: -a) 38-40-42.
Benodigd materiaal
Wol: katia azteca milrayas kl. 701: ‑a) 6 ‑b) 7
‑c) 7 bollen.
Naalden
Nr. 5 ½
Gebruikte steken
Rechtse tricotsteek • Boordsteek 2x2 •
Boordsteek 1x1 in halve buissteek •
Boordsteek 1x1 in halve buissteek: 1e naald:
* 1 st. r., 1 st. av. *, herhaal van * tot *. 2e
naald: * 1 st. r., laat 1 st. zonder te breien av.
overglijden op de rechternaald (= insteken
alsof deze st. av. gebreid wordt) *, herhaal
van * tot *. Herhaal deze 2 naalden.
Steekverhouding
De maat is genomen ná het voorzichtig
strijken met stoom v.h. proeflapje. In r. tric.
st., nldn.nr. 5 ½ 10x10 cm = 15 st. en 20
naalden.
Rugpand
‑a) 74 st. ‑b) 82 st. ‑c) 90 st. opz. Brei
boordsteek 2x2, begin en eindig de boordsteek 2x2 met 2 st. r. Bij 7 cm totale lengte,
verder breien in r. tric.st.
Schouders: Bij ‑a) 77 cm ‑b) 78 cm ‑c) 79
cm totale lengte, aan beide kanten bij het
begin van elke naald afk.: ‑a) 1 maal 12 st., 2
maal 6 st. ‑b) 1 maal 13 st., 1 maal 7 st., 1
maal 6 st. ‑c) 1 maal 14 st., 2 maal 7 st.
Hals: Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin
v.d. schouders, de resterende ‑a) 26 st. ‑b)
30 st. ‑c) 34 st. afk.
Rechtervoorpand
‑a) 41 st. ‑b) 45 st. ‑c) 49 st. opz. Brei met
onderstaande steekverdeling: ‑a) 7 st. in
boordsteek 1x1 in halve buissteek, begin en

eindig met 1 st. av.; 34 st. in boordsteek 2x2,
begin en eindig met 2 st. r.
‑b) 7 st. in boordsteek 1x1 in halve buissteek, begin en eindig met 1 st. av.; 38 st. in
boordsteek 2x2, begin en eindig met 2 st. r.
‑c) 7 st. in boordsteek 1x1 in halve buissteek, begin en eindig met 1 st. av.; 42 st. in
boordsteek 2x2, begin en eindig met 2 st. r.
Bij 7 cm totale lengte, verder breien in r.
tric.st., behalve de 7 st. op het rechter uiteinde, brei deze 7 st. verder in boordsteek
1x1 in halve buissteek voor de sluiting.
Let wel: om te voorkomen dat de sluiting
gaat trekken, aan de verkeerde kant v.h.
werk, elke 6 naalden, de st. breien zoals
deze voorkomen.
Hals: Bij 35 cm totale lengte, alle st. verder
breien in r. tric.st. en minder op het rechter
uiteinde, op 2 st. vanaf de kant, in elke 4e
naald: ‑a) 17 maal 1 st. ‑b) 19 maal 1 st. ‑c)
21 maal 1 st.
Schouder: Bij ‑a) 42 cm ‑b) 43 cm ‑c) 44
cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals,
op het linker uiteinde bij het begin van elke
naald aan de verkeerde kant v.h. werk afk.:
‑a) 1 maal 12 st., 2 maal 6 st. ‑b) 1 maal 13
st., 1 maal 7 st., 1 maal 6 st. ‑c) 1 maal 14 st.,
2 maal 7 st.
Linkervoorpand
Breien zoals het rechtervoorpand, maar in
spiegelbeeld.
Mouwen
‑a) 68 st. ‑b) 72 st. ‑c) 76 st. opz. Brei
boordsteek 1x1 in halve buissteek. Bij 4 cm
totale lengte, verder breien in r. tric.st. Bij
‑a) 36 cm ‑b) 37 cm ‑c) 38 cm totale lengte,
alle st. losjes afk. Brei de andere mouw
idem.
In elkaar zetten en afwerken
Rijg geheel rondom de tegenover elkaar

liggende delen (het rugpand dubbel
gevouwen over de lengte), héél voorzichtig
strijken, behalve over de boordsteek.Alle
naden worden gevormd d.m.v. platte kantsteek (zie blz. basisst.). Sluit de schoudernaden.
Kraag: Alle st. rondom de hals v.h. rechtervoorpand en tot aan de helft v.d. hals v.h.
rugpand opnemen, meerder of minder
hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal ‑a) 91 st. ‑b) 95
st. ‑c) 99 st. zijn. Brei boordsteek 2x2.
Begin de boordsteek 2x2 met 2 st. r. en eindig met 1 st. av.
Bij 20 cm totale lengte, alle st. afk., zorg dat
dit niet gaat golven maar ook dat dit niet gaat
trekken.
Brei de andere helft v.d. kraag in tegenovergestelde richting en zorg dat de st. op
dezelfde manier overeenkomen zoals bij
het rechtervoorpand.
De kraag vastnaaien aan de goede kant v.h.
werk en hierbij de 2 delen v.d. kraag v.h.
rugpand samennemen.
Bevestig de mouwen = met het midden v.d.
bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d.
mouw op ‑a) 23 cm ‑b) 24 cm ‑c) 25 cm
vanaf de schoudernaad vastnaaien aan het
rugpand en voorpand. Met het werkstuk
geheel openliggend, héél voorzichtig strijken over de gevormde naden (mouwen).
Sluit de onderkant v.d. mouwen en de
naden v.d. zijkanten.

