


H1706 – Herenvest met rits Mayflower Easy Care Classic. 

Maten:      S     (M)       L      (XL)     XXL (XXXL) 

Borstwijdte in cm.:     98    (106)     116     (124)     134  (142) 

Lengte in cm.:     66     (68)      70      (72)      74   (76) 

Kleur: 209 marine blauw,  ben. aant.:     12     (13)      13      (13)      14   (15) 

Breinld. nr.: 4 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Classic, 100% wol, 106 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm. 

Accesoires: Deelbare rits 
 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

Lees voor U begint het hele partrron door en maak evt. een proeflapje. 

Sterpatroon: 

1. nld.: recht. 

2. nld.: 3 av. * 3 st. av. samenbreien zonder ze van de nld. te nemen, draad omslaan, neem daarna 

dezelfde 3 st. nog een keer en brei ze av. samen, 1 st. av.* Herhalen van * tot* de nld. uit.  

3. nld.: recht. 

4. nld.: * 1 av. 3 st. av. samenbreien zonder ze van de nld. te nemen, draad omslaan, neem daarna 

dezelfde 3 st. nog een meer en brei ze av. samen* Herhalen van * tot* de nld. uit. 

Deze 4 nld. vormen het patroon. 

De 3 kantst. op de voorpanden zijn voor de rits, op de goede kant r. breien en op de verkeerde kant 1 r., 1 

av., 1 r. breien. 

Werkwijze: 

Achterpand: 

1: Zet 100(110)120(130)140(150) st. op met breinld. nr. 4 en brei 6 cm. boordst. (1 r. 1 av.)  Geldt voor alle 

maten. 

2: Brei verder in tricotst. tot een hoogte van 37(38)39(40)41(42) cm. en kant voor de armsgaten aan beide 

zijden 6 st. af. Dit geldt voor alle mt. 

3: Brei verder met het sterpatroon tot een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm.  

4: Kant voor de hals de middelste 30(32)34(34)36(36) st. af. Brei elk deel apart verder en kant aan de 

halszijde(n) 1 x 4 st. af. (Dit geldt voor alle mt.). Kant de resterende steken van de schouder(s) losjes af. 

Voorpand: 

1: Zet 53(58)63(68)73(77) st. op met breinld. nr. 4. 

2: Brei zoals beschreven bij het ap. Vergeet niet de 3 kantst. te breien zoals bovenstaand beschreven staat 

en vergeet niet de 6 st. voor het armsgat te minderen. 

3: Bij een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm. de middelste 18(19)20(21)22(23) st. afkanten voor de 

hals. Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde(n) 1 x 4 st. af. 



4: Brei het vp. verder tot dezelfde lengte als het ap. 

5: Brei nog een voorpand in spiegelbeeld. 

Mouwen:  

1: Zet 46(48)50(52)54(56) st. op met breinld. nr. 4 en brei 6 cm. boordst. (1 r. 1 av.). Geldt voor alle mt. 

2: Brei verder in tricotst. en meerder in elke 6de nld. 1 st. aan beide zijden, begin met de meerdering direkt 

na de boord. Meerder tot 86(92)94(98)106(104) st. 

3: Bij een mouwlengte van 45 cm. verder breien in het sterpatroon, (dit geldt voor alle mt.) (vergeet niet 

door te meerderen in het sterpatr.) tot een lengte van 52(54)54(56)56(58) cm. of de door U gewenste 

lengte. 

4: Kant alle st. losjes af. 

5: Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

1: Naai de schouder- en zijnaden samen. 

2: Naai de zijnaden van de mouwen samen en laat de bovenste 3 cm. open deze wordt vastgenaaid in de 

trui op de plek van de mindering van de armsgaten. 

3: Naai de mouwen in het vest. 

4: Neem 94(100)106(112)118(124) st. op langs de hals en brei 12(12)12(14)14(14) nld. in boordst. 

 (1 r. 1 av.). Kant de st. losjes af zoals ze zich voordoen. 

5: Naai de rits in de voorpanden. De halsboord naar binnen omvouwen en met een elastische st. vast 

zetten, zorg dat de bovenkant van de rits tussen het halsboordje komt. 

6: Maat het vest vochtig en trek voorzichtig in model. 


