


1685 – damesvest in 3 kleuren Mayflower Easy Care Classic Cotton Merino. 

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

Bovenwijdte:    100    (104)     108    (112)     116    (120) 

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

Kleur: 92 bordeaux,       ben. aant.: 
            86 paars(lyng) 
            81 gebr. wit 
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Breinld. nr.: 3½ en 4 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Classic Cotton Merino, 50% wol 50% katoen 
106 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 19 st. en 28 nld. In gerstekorrel met breinld. nr. 4 = 10 x 10 cm. 

 

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

Kantsteek: De eerste steek van elke nld. r. los afhalen en de laatste steek van elke nld. r. breien. 

Dubbele kantsteek: op de rechtezijde/voorzijde: de eerste 2 en de laatste 2 steken recht breien, op de 

averechtsezijde/achterzijde: de eerste 2 en de laatste 2 st. averechts los afhalen met het garen naar de 

averechtsezijde van het werk. 

Gerstekorrel:                                                                                                                                                                                             

nld 1: 1 kantst., *1 r., 1 av., herhalen vanaf* en afsluiten met 1 r., 1 kantst.                                                                    

nld 2: breien zoals de st. zich voordoen.                                                                                                                                    

nld. 3: 1 kantst., *1 av., 1 r., herhalen vanaf* en afsl. met 1 av., 1 kantst.                                                                              

nld. 4: breien zoals de st. zich voordoen. 

Achterpand: 

Zet 95(99)103(107)111(115) st. op met kl. bordeaux en breinld. nr. 4 en brei tussen de kantst. met 

gerstekorrel. Als het werk een lengte heeft van 22(22)23(23)24(24) cm. verder breien met kleur paars en 

doorgaan met gerstekorrel. Bij een lengte van 44(45)46(47)48(49) kleurwisselen en verder breien met kl. 

gebr. wit en tevens afkanten voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld.: 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 

st. = 71(75)79(83)87(91). Brei tot een armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) cm. Kant nu af voor de 

schouders aan de armsgatzijde in elke 2de nld. 2 x 6 en 1 x 7 (1 x 6 en 2 x 7) 3 x 7 (2 x 7 en 1 x 8) 1 x 7 en 2 x 

8 (3 x 8) st. Tevens: (zodra de mindering voor de schouders begint) de middelste 27(29)31(33)35(37) st. 

afkanten en elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af.  Brei de 

andere zijde in spiegelbeeld. 

Linker voorpand: 

Zet 59(61)63(65)67(69) st. op met kleur bordeaux en breinld. nr. 4 en verdeel de st. als volgt (rechtezijde):                            

1 kantst. (= zijnaad), 56(58)60(62)64(66) st. gerstekorrel en afsluiten met dubbels kantst. = voorzijde. Ga 

door met deze st. verdeling tot het werk 22(22)23(23)24(24) cm. is en wissel kl., brei verder met paars tot 

het werk 44(45)46(47)48(49) cm. is, wissel kleur en brei verder met gebr. wit en kant af voor het armsgat in 

de rechterzijde zoals beschreven ap. Tevens beginnen met minderen voor de v-hals aan de linkerzijde: brei 

tot er 4 st. over zijn op de nld. brei 2 st. r. of av. samen dwz. zodat de gerstekorrel past. Herhaal deze 

mindering in elke 2de nld. aan de halszijde 26(27)28(29)30(31) keer. Brei daarna verder tot het linker vp. 



dezelfde lengte heeft als ap. vergeet niet aan de rechterzijde af te kanten voor de schouders op dezelfde 

hoogte en manier als ap. Sluit af met het samenbreien van de 2 voorzijde st., trek de draad door de steek. 

Rechter voorpand: 

Zet 59(61)63(65)67(69) st. op met kl. bordeaux en breinld. nr. 4 en verdeel de st. als volgt (rechtezijde):                            

dubbele kantst. (= voorzijde), 56(58)60(62)64(66) st. gerstekorrel en afsluiten met kantst. = zijnaad. Ga door 

met deze st. verdeling tot het werk 22(22)23(23)24(24) cm. is en wissel kl., brei verder met paars tot het 

werk 44(45)46(47)48(49) cm. is, wissel kleur en brei verder met gebr. wit en kant af voor het armsgat in de 

linkerzijde zoals beschreven ap. Tevens beginnen met minderen voor de v-hals aan de rechterzijde: brei 

dubbele kantst., brei 2 av. samen of 1 st. r. los afnemen, 1 st. r. en de los afgehaalde st. overhalen dwz. 

zodat de gerstekorrel past. Herhaal deze mindering in elke 2de nld. aan de halszijde 26(27)28(29)30(31) 

keer. Brei daarna verder tot het linker vp. dezelfde lengte heeft als ap. vergeet niet aan de linkerzijde af te 

kanten voor de schouders op dezelfde hoogte en manier als ap. Sluit af met het samenbreien van de 2 

voorzijde st. 

Naai de schoudernaden samen. 

Haak daarna met kl. gebr. wit een kreeftenst. langs de halslijn van het ap. om het ap. te stabiliseren. Sluit af 

met een halve vaste in de afgekante dubbele kantst. aan de andere zijde. Hecht af. 

Mouwen: 

Zet 47(49)51(53)55(57) st. op met kl. bordeaux en breinld. nr. 4, brei gerstekorrel tussen de kantst. 

Meerder 1 st. aan beide zijden in elke 10de nld. 11 keer = 69(71)73(75)77(79) st. Tevens bij een mouwlengte 

van 22(22)23(23)24(24) cm. kleurwisselen en verder br. met paars zoals bij het ap. en vp. Bij een 

mouwlengte van 44(44)45(45)46(46) cm. kleurwisselen en verder br. met kl. gebr. wit. en tevens voor de 

mouwkop aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 16(17)18(19)20(21) x 1 en 2 x 2 st. afkanten = 

11 st. Deze st. afkanten op de eerst volgende rechtenld. Brei nog een mouw. 

Onderrand: 

Haak evt. een kreeftensteek langs de onderrand van het vest met kl. bordeaux. 

Naai de mouwen in het vest en sluit de zijnaden van de panden en de mouwen. 

 

 


