


130/1      Vestje met gerstekorrelpatroon Mayflower Easy Care. 

 

Maten: 3/6 - 6/9 - 12/18 - 24 mnd. 

Borstwijdte: 50 – 55 – 60 – 63 cm. 

Lengte: 28 – 31 – 34 – 38 cm. 

Mouwlengte: 14 – 15 – 16 – 18 cm. 

 

Ben. garen: 3 – 3 – 4 – 4 bollen Easy Care kleur: 016 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Accesoires: 1 knoop 

 

Stekenverhouding: 28 st. in tricotsteek met breinld.nr.: 3 = 10 cm. 

 

Achterpand: Zet met breinld. nr.: 2½ 71(77)83(89) st. op en brei 5 nld. gerstekorrel. Brei verder met 
breinld. nr.. 3 en het patroon weergegeven in het diagram, tel vanuit het midden. Brei tot een lengte van 
16(18)20(23) cm. Kant voor armsgaten aan beide zijden 4,2,1,1(5,2,1,1,1)6,2,1,1,1(7,2,1,1,1)st. af = 
55(57)61(65) st. Brei verder tot een totale hoogte van 27(30)33(37) cm. Kant voor de hals de middelste 
15(17)17(19) st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan de halszijde(n) 2 x 1 st. af. Bij een totale lengte 
van 28(31)34(37) cm. de resterende st. voor de schouders laten rusten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Linkervoorpand: Zet met breinld. nr.: 2½ 41(43)47(49) st. op en brei 5 nld. gerstekorrel. Brei verder met 
breinld. nr.: 3 en het patroon weergegeven in het diagram 36(38)42(44) st. (begin in de zijde zoals op het 
ap.) en  brei 5 st. gerstekorrel voor de voorbies. Brei tot een lengte van 16(18)20(23) cm. Kant af voor het 
armsgat zoals bij ap. beschreven. Begin aan de goede/voorzijde met afkanten. Brei verder tot een totale 
hoogte van 22(25)27(30) cm. Laat de buitenste 8(8)8(9) st. aan de halsbieszijde rusten. Kant aan de 
halszijde 3,2,1,1(3,2,1,1,1)3,2,1,1,1(3,2,1,1,1) st. af. Brei verder tot het vp. dezelfde lengte heeft als ap. 
28(31)34(37) cm. Laat het werk rusten. 

Rechtervoorpand: Breien zoals het linker maar nu in spiegelbeeld. 

Mouwen: Zet 41(43)45(47) st. op met breinld. nr.: 2½ en brei 5 nld. gerstekorrel. Brei verder met breinld. 
nr. 3 en het patroon weergegeven in het diagram, tel vanuit het midden. In de 6de nld. 1 st. meerderen aan 
beide zijden, herhaal deze meerdering in elke 4de(5de)6de(7de) nld. 12(12)13(14) keer = 65(67)71(75) st. Brei 
tot een mouwlengte van 16(18)22(25) cm. Kant voor de mouwkop aan beide zijden 4,2(5,2)6,2(7,2) st. af. 
Daarna in elke nld. de eerste st. afkanten tot er 33(31)31(31) st. over zijn. 

Afwerking: Brei de schoudernaden samen, leg de goede kanten op elkaar en brei van het vp. en ap. 2 st. 
van elk samen en kant deze af. Sluit de zijnaden. Sluit de zijnaden van de mouwen en naai deze in het 
vestje. 

Halsboord: Neem met breinld. nr.: 2½ de 8(8)8(9) rustende st. op in het rechter vp. en neem voor elke 
afgekante st. en elke nld. een nieuwe steek op, maar spring elke 3de nld. over en sluit af met de 8(8)8(9) 
rustende st. van het linker voorpand. Brei 5 nld. gerstekorrel en maak een knoopsgat in de 2de nld. als volgt: 



Jongen: brei tot er 6 st. over zijn op de nld.: 2 av. samenbr., 2 omslaan, 2 r. samenbreien, 1 av., 1 r. 

Meisje: 1 r.,1av., 2 r. samenbr., 2 omslaan, 2 av. samenbr. en de nld. verder uit breien. 

In de volgende nld. de 2 omslagen breien 1 r. en 1 gedr.  

Na de 5de nld. alle st. losjes afkanten. 

Naai de knoop op het vestje. 

 

Midten = midden          str. = maten        mdr.= mnd. 

 

¤ = recht breien op de voorkant van het werk en averechts op de achterzijde. 

X = averechts op de voorkant van het werk en recht op de achterzijde. 


