


1636 – Groen vest met zakken Mayflower Alpaca Touch. 

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

Borstwijdte in cm.:      88      (98)      108    (118)     128      (138) 

Lengte in cm.:      59      (60)       61     (62)      63       (64) 

Kleur: 10 d.groen, ben aant: 
            04 mosterd 
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       (1) 

Breinld. nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower Alpaca Touch 25% superwash wol, 15% alpaka, 60% acryl 
Ca. 185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 30 st. en 40 nld. in tricotst. = 10 x 10 cm. 

 

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

Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak daarna het proeflapje vochtig 

en trek voorzichtig in model. 

Het vest wordt gebreid in recht/averecht “wafelpatroon” dit is voller dan tricotsteek. Bovendien is bij de 

mouwen en de zakranden is een kontrastkleur gebruikt. 

Patroon:                                                                                                                                                                                          

1 nld: 2 r., 2 av. over de hele nld.                                                                                                                                        

2 nld: breien zoals de steken zich voordoen.                                                                                                                   

3 nld: r.                                                                                                                                                                                     

4 nld: av.                                                                                                                                                                                                

5 nld: 1 r., *2 av, 2 r.* herhalen van * tot* de nld. uit (komt niet helemaal uit).                                                                       

6 nld: breien zoals de steken zich voordoen.                                                                                                                     

7 nld: r.                                                                                                                                                                                      

8 nld: av.                                                                                                                                                                                    

9 nld: 2 av., 2 r. over de hele nld.                                                                                                                                      

10 nld: breien zoals de steken zich voordoen.                                                                                                                       

11 nld: r.                                                                                                                                                                                  

12 nld: av.                                                                                                                                                                              

13 nld: 1 av., *2 r., 2 av.* herhalen van * tot * de nld. uit (komt niet helemaal uit).                                              

14 nld: breien zoals de steken zich voordoen.                                                                                                               

15 nld: r.                                                                                                                                                                                 

16 nld: av.                                                                                                                                                                                   

Deze 16 nld. herhalen. 

Werkwijze: 

Achterpand:                                                                                                                                                                                      

1: Zet 120(132)148(160)176(188) st. op met breinld. nr. 3 en kleur groen. Brei 2½ cm. tricotsteek. Brei 1 nld. 

r. op de averechtse zijde, voor de omslag. Geld voor alle mt.                                                                                                            

2: Brei het patroon tot een hoogte van 38(39)40(41)42(43) cm. gemeten vanaf de omslaglijn.                                     

3: Kant aan beide zijden 8 st. af voor de armsgaten. Geldt voor alle mt.                                                                                    

4: Brei tot een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm. Kant de middelste 42(44)46(48)50(52) st. af en 

brei elk deel apart verder.                                                                                                           



5: Kant aan de halszijde(n) 1 x 2 st. af en kant de resterende st. in één keer af. Geldt voor alle mt. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                       

1: Zet 66(72)80(86)94(100) st. op met breinld. nr. 3 en kleur groen. De buitenste 6 st. zijn voor de voorbies 

en worden in boordst. gebreid 1 r., 1 av. Geldt voor alle m                                                                                                                 

2: Brei zoals beschreven ap. maar tot een armsgathoogte van 12 cm. Kant nu aan de halszijde 1 st. af in elke 

nld. voor st. van de voorbies, die voorzet gebreid wordt.                                                                                                           

3: Ga door met minderen tot er evenveel st. over zijn voor de schouder als ap. en brei verder tot vp. 

evenlang is als ap. Kant de st. voor de schouders af. (niet de voorbies st.).                                                                         

4: Zet 2 st. op aan de schouderzijde (om later de voorbies mee vast te naaien) Nu bestaat de voorbies uit 8 

st. die in boordst. gebr. worden (1 r., 1 av.). Brei verder tot de voorbies past op het midden van het ap. Kant 

af. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                   

5: Brei nog een vp. maar nu in spiegelbeeld. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                        

1: Zet 52(54)56(60)64(66) st. op met breinld. nr. 3 en kleur mosterd.                                                                                

2: Brei 2½ cm. tricotst. Brei 1 nld. r. op de averechtse zijde, voor de omslag. Brei daarna nog 2 nld. tricotst. 

met geel. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                      

3: Brei verder met kleur groen en het hierboven aangegeven patroon en meerder tevens in elke 6de nld. 1 

st. aan beide zijden tot 106(110)114(118)122(126) st.                                                                                                            

4: Brei tot een mouwlengte van 50(52)53(55)56(58) cm. gemeten vanaf de omslaglijn, of de door U 

gewenste mouwlengte. Kant losjes af.                                                                                                                                       

5: Brei nog een mouw. 

Zakken:                                                                                                                                                                                              

1: Zet 40 st. op met breinld. nr. 3 en kleur mosterd.                                                                                                                

2: Brei 2½ cm. tricotst. Brei 1 nld. r. op de averechtse zijde, voor de omslag. Brei daarna nog 2 nld. tricotst. 

met geel.                                                                                                                                                                                           

3: Brei verder met groen en het patroon.                                                                                                                                    

4: Brei tot een zaklengte van 12 cm., gemeten vanaf de omslaglijn. Kant af en brei nog een zak.                                

5: Vouw de omslag van de zakken naar binnen en naai de zakken op het vest. Ca. 4 cm. van de zijnaad en 4 

cm. van de onderkant. De plaats voor de zakken is hetzelfde voor alle mt.   

Afwerking:                                                                                                                                                                                        

1: Naai de schoudernaden samen. Zet de voorbies vast op het ap.                                                                                               

2: Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen. De laatste 3 cm. van de mouw wordt vastgezet op de 

afgekante st. voor de armsgaten in de panden.                                                                                                                      

3: Vouw de omslag van de mouwen en de panden naar binnen en zet deze vast met een elastische st.                                                                                                                                    

 

 

 

 

 


