


1796 – Vestje met gaatjesrand in de mouwen  -  Mayflower Easy Care. 

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

Bovenwijdte:    96   (100)   104 (108)   112  (116) 

Lengte ca. cm.:    67    (69)    70  (72)    74   (76) 

Kl. 57, heater rose, ben. aant:     8     (9)    10  (11)    12   (13) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr.: (60 cm.) 2½ en 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care,  
100% merinowol, 185 m. pr. 50 gram. 

Accesoires: 8 knopen 

Stekenverhouding: 27 st. en 40 nld. in tricotsteek met breinld. nr. 3 =     
10 x 10 cm. 

 

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

 

Achterpand:                                                                                                                                                                                                        

Zet 130(135)140(145)151(157) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 6 cm. gedraaide boordst. (afwisselend 1 

gedr. r., 1 gedr. av.). Daarna verder breien met breinld. nr. 3 en in tricotsteek. Brei 44(45)46(47)48(49) cm. 

en karn aan beide zijden voor de armsgaten in elke 2de nld. voor 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. = 

98(103)108(113)119(125) st. Brei tot een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. en zet de middelste 

36(39)42(45)47(49) st. op een stekenhouder voor de halslijn achter. Brei elk deel apart verder en kant aan 

de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af en tevens voor de schouders aan de armsgatzijde in elke 2de 

nld. afkanten voor 4 x 7 (3 x 7 en 1 x 8) 2 x 7 en 2 x 8 (1 x 7 en 3 x 8) 3 x 8 en 1 x 9 (1 x 8 en 3 x 9) st. Brei de 

andere zijde in spiegelbeeld. 

Linker voorpand:                                                                                                                                                                              

Zet 67(69)71(73)77(79) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 6 cm. gedr. boordst. zoals bij het achterpand. 

Daarna verder met breinld. nr. 3 en in tricotsteek. Brei 44(45)46(47)48(49) cm. en kant voor het armsgat, 

aan de rechterzijde, in elke 2de nld. voor 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. = 51(53)55(57)61(63) st. Brei tot 

een armsgathoogte van 14(15)16(17)18(19) cm. en kant voor de halslijn, aan de linkerzijde, in elke 2de nld. 

13(14)15(16)17(18), 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. En op dezelfde hoogte als het achterpand afkanten voor 

de schouders aan de armgatzijde in elke 2de nld. voor 4 x 7 (3 x 7 en 1 x 8) 2 x 7 en 2 x 8 (1 x 7 en 3 x 8) 3 x 8 

en 1 x 9 (1 x 8 en 3 x 9) st.  

Rechter voorpand:                                                                                                                                                                       

Breien zoals beschreven bij het linker voorpand maar nu in spiegelbeeld. 

Linker mouw:                                                                                                                                                                                                 

Zet 65(67)69(71)75(77) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 6 cm. gedr. boordst. zoals bij het voor- en 

achterpand. Brei daarna verder met breinld. nr. 3 en in tricotst. Brei het schuine gaatjespatroon als volgt, 

op de goede/voorzijde van het werk: brei 4 st. r., 1 omsl., 2 st. r, 1 st. r. los afhalen, 1 st. r., haal de losafgeh. 

st. over en brei de nld. uit. Op de av. nld. worden alle st. en de omslag av. gebreid. Volgende nld., brei 5 st. 

r., 1 omsl., 2 st. r, 1 st. r. los afhalen, 1 st. r., haal de losafgeh. st. over en brei de nld. uit. Op de av. nld. 

worden alle st. en de omslag av. gebreid. Ga zo door met het breien van de gaatjes op deze manier en laat 



de gaatjes steeds 1 st. verspringen naar links. Na 10 nld., na de boordst., 1 st. meerderen, voor de 

mouwwijdte, aan beide zijden en daarna meerderen in elke 8ste nld. totaal 9 keer en daarna in elke 6de nld. 

ook 9 keer = 101(103)105(107)109(111) st. Ga door met het gaatjespatroon totaan de linkerzijde van de 

mouw. Daarna doorgaan met tricotst. over alle st. Bij een mouwlengte van 45(45)46(46)47(47) cm. voor de 

mouwkop, in elke 2de nld., aan beide zijden, afkanten als volgt: 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 24(25)26(27)28(29) x 

1, 2 x 2 en 1 x 3 st. = 11 st. Kant deze af op de eerstvolgende nld. r. 

Rechter mouw:                                                                                                                                                                           

Breien zoals de linker, maar nu in spiegelbeeld. Brei tot er 8 st. op de nld. over zijn, 2 st. r. samenbr., 2 st. r., 

1 st. omsl. En de laatste 4 st. breien van de nld. Volgende nld. alle st. av. breien. Breien totdat er 9 st. over 

zijn op de nld., 1 omslag, 2 r., 2 r. samenbr. en de laatste 5 st. r. breien van de nld. Volgende nld. alle st. av. 

breien. Het gaatjespatroon steeds 1 steek op laten schuiven naar rechts. 

Sluit de schoudernaden. 

Voorbies en halsboord:                                                                                                                                                                          

Neem met breinld. 2½ de steken op langs het linker voorpand, 3 st. voor elke 4 nld. = ca. 

174(180)186(192)198(204) st. Brei 3 cm. heen en terug met gedr. boordst. en kant de st. af zoals ze zich 

voordoen, kant evt. af met breinld. nr. 3 zodat de voorbies niet te strak wordt. Brei een bies op dezelfde 

manier langs het rechtervoorpand maar nu met knoopsgaten. Na 1½ cm. evenredig verdeelt 7 knoopsgaten 

breien als volgt: 1 knoopsgat = 2 r. samenbr., 1 omslaan, 1 st. los afhalen, 1 r., haal de losafgehaalde st. 

over. Op de volgende nld. bij de omslag van het knoopsgat, 2 st. in de omslag breien. Brei totaal 3 cm. bies 

en kant de st. af zoals ze zich voordoen, evt. met breinld. nr. 3.                                                                          

Halsboord: Neem met breinld. nr. 2½ ca. 36(37)38(39)40(40) st. op langs de halslijn van het rechter 

voorpand inkl. de bovenrand van de voorbies en ca. 47(49)53(55)57(59) st. langs het achterpand en ca. 

36(37)38(39)40(40) st. op langs de halslijn van het linker voorpand, inkl. de bovenrand van de voorbies = ca. 

119(123)129(133)137(139) st. Brei heen en terug in gedr. boordst. Na 1 cm. een knoopsgat maken in het 

rechter voorpand op dezelfde manier als de andere knoopsgaten. Brei totaal 3 cm. halsboord en kant de st. 

af zoals ze zich voordoen, evt. met breinld. nr. 3. 

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

 

 


