


1739 – Vestje met kantpatroon – Mayflower Easy Care. 

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

Bovenwijdte cm.:    104     (104)      112     (112)    120   (120) 

Lengte ca. cm.:     62      (64)  66      (68)     70    (72) 

Kleur: 05 licht lila   ben. aant.:     10           (11)  12           (13)        14       (15) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 2½ en 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% zuivere wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Accesoires: 9 knopen 

Stekenverhouding: 30 st. en 45 nld. met het patroon en breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm. 

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

Kantsteek: de eerste steek in elke nld. averechts los afhalen met het garen voor de steek. De laatste steek 

van elke nld. recht breien. 

Patroon, aantal steken deelbaar door 12 + 13: 

Patroon breien volgens het diagram. Alle averechtse nld. worden averechts gebreid. 

Voor- en achterpand wordt samen gebreid totaan de armsgaten: 

Zet 321(321)369(369)417(417) st. op met breinld. nr. 2½ en brei boordst. als volgt: 1 kantst., * 1 av., 1 r., 

herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 1 av. en 1 kantst. Brei 2½ cm. (= 12 nld.) en brei het eerste 

knoopsgat aan de rechter zijde (= begin van de nld.) als volgt: 1 kantst., 1 av., 1 r., 1 av., de volgende 2 st. 

afkanten en de nld. uitbreien. In de volgende nld. (= av.) 2 st. opzetten boven de afgekante st. Brei op deze 

manier nog 8 knoopsgaten met een tussenafstand van 6(6)7(7)8(8) cm. = 28(28)32(32)36(36) nld. Tevens: 

als er 5 cm. boord gebreid is verder breien met breinld. nr. 3 en beginnen met het patroon volgens het 

diagram als volgt: brei de eerste 10 st. in boordst. = voorbies, vergeet hier niet de knoopsgaten in te breien, 

brei vanaf het begin van het diagram, herhaal het raport (is aangegven in grijs), 24(24)28(28)32(32) keer en 

brei daarna het einde van het diagram en weer 10 st. boordst. = voorbies (knopen zijde). Brei tot het werk 

een lengte heeft van45(46)47(48)49(50) cm. en deel het werk bij de zijnaden voor de armsgaten. Elk deel 

apart verder breien. 

Rechter voorstuk: 

Brei de eerste 10 st. boordst. = voorbies en daarna 6(6)7(7)8(8) keer het rapport = 72(72)84(84)96(96) st. 

en sluit af met het opzetten van 1 st. aan de armsgatzijde = totaal 83(83)95(95)107(107) st. Laat de 

resterende 239(23)275(275)311(311) st. rusten. Voortzet met het patroon volgens het diagram over het 

rechter voorstuk en brei de laatste 2 knoopsgaten. Bij een lengte van 57(59)61(63)65(67) cm. de hals breien 

als volgt:  Zet de eerste 18(18)22(22)26(26) st. op een stekenhouder. Brei verder over de andere st. en kant 

aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af = 55(55)63(63)71(71) st. Bij een 

armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm. de restende st. op een stekenhouder zetten voor de schouder. 



Achterpand: 

Brei 13(13)15(15)17(17) keer het rapport = 156(156)180(180)204(204) st. en zet aan het einde van de nld. 1 

st. op bij het armsgat = totaal 157(157)181(181)205(205) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 

18(19)20(21)22(23) cm. Zet de middelste 41(41)49(49)57(57) st. op een stekenhouder en brei elk deel apart 

verder, kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 

19(20)21(22)23(24) cm. de resterende = 55(55)63(63)71(71) st. op een stekenhouder zetten voor de 

schouder. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Linker voorstuk: 

Brei over de resterende 83(83)95(95)107(107) st. Hier geen ekstra steek opzetten! Brei zoals het rechter 

voorstuk maar nu in spiegelbeeld en zonder knoopsgaten. 

Afwerking: 

Brei de schouders samen, leg de delen met de goede kanten op elkaar en brei 1 st. r. van elke nld. samen 

en kant daarna af. Halsboord: Neem met breinld. nr. 2½ de steken op langs de halslijn (brei de voorbiezen 

in boordst. en in de eerste nld. de overige st. recht): begin vanaf het rechter deel, brei de rustende 

18(18)22(22)26(26) st. + 22 st. totaan de schoudernaad, langs het ap. 5 st. + de rustende 

41(41)49(49)57(57) st. + 5 st. totaan de schoudernaad, daarna 22 st. langs het linker voorstuk en de 

rustende 18(18)22(22)26(26) st. = totaal 131(131)147(147)163(163) st. Brei nu heen en terug in boordst. 3 

cm. en katn daarna de st. af zoals ze zich voordoen, evt. met brenld. nr. 3 zodat de rand niet te strak wordt. 

Mouwen: 

Zet 75(75)81(81)87(87) st. op met breinld. nr. 2½ en brei boordst. zoals de stekenverdeling is beschreven bij 

ap. Brei 8 cm. boord en brei daarna verder met breinld. nr. 3 en begin met het patroon als volgt: 1 kantst., 

0(0)3(3)0(0) av., begin bij het begin van het diagram (grijs aangegeven), herhaal het rapport 6(6)6(6)7(7) 

keer en brei dan de het tweede deel van het diagram, 0(0)3(3)0(0) av. en 1 kantst. Meerder aan beide 

zijden in elke 10de nld. 1 st. 16 keer = 107(107)113(113)119(119) st. Laat de steken die gemeerderd worden 

doorlopen in het patroon zo goed als mogelijk, anders av. breien op alle nld. Bij een mouwlengte van 

48(48)49(49)50(50) cm. losjes afkanten. Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

Sluit de zijnaden van de mouwen en naai deze in het vestje. Naai de knopen op de voorbies. 



 

 

1 m ret / 1 steek recht 

1 m vrang /  1 steek averechts 

1 omslag / 1 omslaan 

2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst m over) / 1 steek recht 

los afhalen, 1 recht breien, haal de los afgehaalde steek over. 

2 ret sammen / 2 recht samenbreien 

3 ret overtrukket sammen (= tag 2 m ret sammen løs af, strik næste m ret og træk de løst aftagne m over) / 

2 steken recht los afhalen, 1 recht breien, haal de los afgehaalde steken over. 


