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DAT ZIT EXTRA LEKKER!

Comfortabel grijsblauw vest met capuchon
Vereist enige brei-ervaring.
Maten -a) 38-40/ 42-44 -b) 46-48/50-52.
Benodigd materiaal
Wol katia m
 irage kl. 101: ‑a) 11 ‑b) 12 bollen, 2
drukknopen of sluiting naar keuze
Opmerkingen
Om de mohair naar de buitenkant te halen,
moet dit worden gekamd met een harde borstel (haarborstel) in horizontale richting, naar
rechts, naar links of omgekeerd, diepgaand
zodat het haar naar de buitenkant komt.
Het wordt aanbevolen om te kammen vóór
het aankomen bij de mouwinzetten, omdat het
krimpt in de lengte en vóór het afkanten van
de steken. Dat wil zeggen: vóór het aankomen
bij de aangegeven afmetingen. Strijken is niet
nodig. Bekijk op margriet.nl de video waarin
wordt uitgelegd hoe de mohair wordt gekamd.
Naalden
Nr. 6
Gebruikte steken
Opzetten v.d. steken in buissteek • Boordsteek
1x1 • Naad d.m.v. grafting • Halve patentsteek
Halve patentsteek 1e naald:
(aan de goede kant v.h. werk): * 1 st. r., 1 st. av.
*, herhaal van * tot * en eindig met 1 st. r.
2e naald:
(aan de verkeerde kant v.h. werk): 1 st. av., * 1
st. r. en hierbij de rechternaald insteken in de
voorafgaande naald, 1 st. av. *, herhaal van *
tot *. Herhaal deze 2 naalden.
Steekverhouding
In halve patentsteek, nldn.nr. 6 10x10 cm = 13
st. en 16 naalden.
Rugpand
In buissteek, ‑a) 36 st. ‑b) 40 st. opz. om zo ‑a)
71 st. ‑b) 79 st. te verkrijgen. Brei boordsteek
1x1. Bij 10 cm totale lengte, verder breien in
halve patentsteek.
Mouwinzetten: Bij 60 cm totale lengte, aan
beide kanten bij het begin van elke naald afk.:
‑a) 1 maal 3 st. ‑b) 1 maal 5 st. Er zijn hierna:
‑a) 65 st. ‑b) 69 st.
Schouders: Bij ‑a) 21 cm ‑b) 22 cm lengte,

meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, aan
beide kanten bij het begin van elke naald afk.:
‑a) 1 maal 6 st., 3 maal 5 st. ‑b) 2 maal 6 st., 2
maal 5 st.
Hals: Bij ‑a) 26 cm ‑b) 27 cm lengte, meten
vanaf het begin v.d. mouwinzetten, de resterende ‑a) 23 st. ‑b) 25 st. afk.
Rechtervoorpand
In buissteek, ‑a) 21 st. ‑b) 23 st. opz. om zo ‑a)
41 st. ‑b) 45 st. te verkrijgen. Brei boordsteek
1x1. Bij 10 cm totale lengte, als volgt verder
breien: ‑a) 8 st. in boordsteek 1x1 voor de sluiting, 33 st. in halve patentsteek. ‑b) 8 st. in
boordsteek 1x1 voor de sluiting, 37 st. in halve
patentsteek.
Let wel: er wordt aanbevolen om elke 20 naalden 2 naalden minder te breien over de 8 st.
v.d. sluiting, zodat de sluiting niet gaat golven.
Mouwinzet: Bij 60 cm totale lengte, op het linker uiteinde bij het begin v.d. naald aan de
verkeerde kant v.h. werk afk.:‑a) 1 maal 3
st.‑b) 1 maal 5 st.Er zijn hierna: ‑a) 38 st. ‑b)
40 st.
Capuchon: Bij 11 cm lengte, meten vanaf het
begin v.d. mouwinzet, meerder (steeds op ‑a)
21 st. ‑b) 22 st. vanaf het linker uiteinde) in
elke naald aan de goede kant v.h. werk: 12
maal 1 st. Tegelijkertijd: Schouder: Bij ‑a) 21
cm ‑b) 22 cm lengte, meten vanaf het begin
v.d. mouwinzet, op het linker uiteinde bij het
begin van elke naald aan de verkeerde kant
v.h. werk afk.: ‑a) 1 maal 6 st., 3 maal 5 st.
‑b) 2 maal 6 st., 2 maal 5 st. Bij 5 cm lengte,
meten vanaf het begin v.d. schouder, de resterende ‑a) 29 st. ‑b) 30 st. laten wachten.
Linkervoorpand
Breien zoals het rechtervoorpand, maar dan
in spiegelbeeld.
Mouwen
In buissteek, ‑a) 20 st. ‑b) 21 st. opz. om zo
‑a) 39 st. ‑b) 41 st. te verkrijgen. Brei boordsteek 1x1. Bij 10 cm totale lengte, verder breien in halve patentsteek en meerder aan beide
kanten, op 1 st. vanaf elke kant, afwisselend in

elke 6e naald en in elke 8e naald: 6 maal 1 st.
Er zijn hierna: ‑a) 51 st. ‑b) 53 st. Kop v.d.
mouw: Bij 44 cm totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald 1 maal 2 st. afk.
Hierna verdergaan met minderen aan beide
kanten, op 1 st. vanaf elke kant, afwisselend in
elke 2e naald en in elke 4e naald: 4 maal 1 st.
Bij ‑a) 6 cm ‑b) 7 cm lengte, meten vanaf het
begin v.d. kop v.d. mouw, de resterende ‑a)
39 st. ‑b) 41 st. afk.
Brei de andere mouw idem.
In elkaar zetten en afwerken
Alle naden worden gevormd d.m.v. platte
kantsteek. Sluit de schoudernaden.
Capuchon: de wachtende st. v.h. rechter
voorpand opnemen, de st. rondom de hals
v.h. rugpand opnemen, de wachtende st. v.h.
linkervoorpand opnemen, meerder of minder
hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd
aantal st. tot er in totaal: ‑a) 104 st. ‑b) 110 st.
zijn. Brei de 8 st. op elk uiteinde in boordsteek
1x1 en brei de rest v.d. st. in halve patentsteek.
Bij 26 cm lengte, meten vanaf waar de st.
voor de capuchon opgenomen zijn, het werk
in twee gelijke delen verdelen en hierna elk
deel apart verder breien. Aan de kant v.d. deling, bij het begin van elke naald aan de goede
kant v.h. werk afk.: 7 maal 2 st. Er zijn hierna:
‑a) 38 st. ‑b) 41 st. De st. laten wachten. Brei
het andere deel idem, maar in spiegelbeeld en
de 2 delen samennemen d.m.v. grafting. Sluit
de naad aan de achterkant v.d. capuchon en
maak een zoompje van 6 cm naar de buitenkant in het midden v.d. capuchon, dit zoompje
vastnaaien d.m.v. enkele steken. Bevestig de
mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d.
mouw aan de schoudernaad en de uiteinden
aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. rugpand
en voorpand. Vastnaaien. Sluit de onderkant
v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten. Naai de
2 sluitingen aan de voorpanden, de eerste
sluiting ter hoogte v.d. mouwinzetten en
de tweede sluiting 20 cm boven de eerste
sluiting.

