


EK4 – Dik vest – Mayflower Easy Knit. 

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

Borstwijdte cm.:  100  (110)   120   (130)    140    (150)   160 

Lengte cm.:   64   (65)    66    (67)     68     (69)    70 

Kleur: 04           benodigd aantal:    5    (5)     6     (6)      7      (7)     7 

Breinld. nr.: 12 

Kwaliteit: Mayflower Easy Knit 53% wol, 47% acryl, 80 m. per 100 gr. 

Stekenverhouding: Gemiddeld: 7 st. en 10 nld. = 10 x 10 cm. 
 

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

Tip: Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje, maak daarna het proeflapje 

vochtig en trek voorzichtig in model. 

 

Achterpand:                                                                                                                                                                                    

1: Zet met breinld. nr. 12 36(40)44(48)52(56)60 st. op en brei 3 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt.  

2: Brei verder in tricotst. tot een lengte van 63(64)65(66)67(68)69 cm. Kant de middelste 

15(16)17(18)19(20)21 st. af voor de hals achter en brei elk deel apart verder.                                                                                                      

3: Kant aan de halszijde 1 x 1 st. af en kant de resterende st. af voor de schouders.                                                                   

4: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                             

1: Zet met breinld. nr. 12 - 18(20)22(24)26(28)30 st. op en brei zoals beschreven ap. tot het hele vp. 

dezelfde lengte heeft als ap.                                                                                                                                                          

2: Bij het vp. wordt er niet afgekant voor de hals, alle st. worden in één keer afgekant.                                                      

3: Brei nog een vp. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                           

1: Zet met breinld. nr. 12 - 22(24)26(28)30(32)34 st. op en brei 3 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt. 

2: Brei verder in tricotsteek en meerder in elke 6de nld. aan beide zijden 1 st. tot 34(36)38(40)42(44)46 st. 

en een mouwlengte van 44(45)46(47)48(49)50 cm. of de door U gewenste lengte.                                                         

3: Brei nog een mouw. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                                                       

1: Naai de schouders samen en begin aan de armsgatzijde, gebruik van het vp. het aantal st. passende bij 

het aantal st. van het ap. De resterende st. laten “wapperen” deze vormen de kraag.                                                    

2: Naai de mouwen losjes in de panden, niet te strak aanhalen.                                                                                           

3: Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen.                                                                                                                 

4: Hecht de draden af.                                                                                                                                                                    

5: Maak het vest vochtig en trek voorzichtig in model 

PS: Er is geen afwerkingssteek bij het vp. en langs de hals, door de wisselende dikte van het garen onstaat 

een mooie golvende rand. 


