


1833 – Damesvest – Mayflower Easy Care Classic. 

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

Bovenwijdte cm.:       90  (94)    98  (102)  106  (110) 

Lengte ca. cm.:       98 (100)   102  (104)  106  (108) 

Kleur: 259 chili l – ben. aantal:       14  (15)    16   (17)   18   (19) 

Breinld. nr.: 3½ en 4 

Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 2½ 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Classic 100% merinowol,                                          
106 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 28 nld. in tricotst.  met breinld. nr. 4 = 10 x 10 cm. 

 

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

 

Kabels: worden gebreid over 6 st.                                                                                                                                                     

1ste en 3de nld.: 6 recht.                                                                                                                                                                                   

2de en alle even nld.: 6 averechts.                                                                                                                                                      

5de nld.: zet 2 st. op een kabelnld. achter het werk, brei 2 st. recht en daarna de 2 st. van de kabelnld. recht 

breien, 2 recht.                                                                                                                                                                                     

7de en 9de nld.: 6 recht.                                                                                                                                                                     

11de nld.: 2 recht, zet 2 st. op een kabelnld. voor het werk, brei 2 st. recht en daarna de 2 st. van de 

kabelnld. recht breien.                                                                                                                                                                   

Herhaal deze 12 naalden.        

Achterpand:                                                                                                                                                                                     

Zet 127(133)139(145)149(155) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 3 cm. boordst. (1 kantst., 1 av., * 1 r., 1 av., 

herhalen vanaf * en afsluiten met 1 kantst.). Brei daarna verder met breinld. nr. 4 en met tricotst., minder 1 

st. aan beide zijden in elke 8ste nld. 20 keer = 87(93)99(105)109(115) st. Bij een lengte van 

64(65)66(67)68(69) cm. zet een markering voor de taille aan beide zijden. Meerder hierna in elke 10de nld. 1 

st. aan beide zijden 5 keer = 97(103)109(115)119(125) st. Als er 17(18)19(20)21(22) cm. gebreid is na de 

markering voor de taille afkanten voor de armsgaten. Kant aan beide zijden in elke 2de nld. 5, 4, 3, 2 en 5 x 1 

st. af = 59(65)71(77)81(87) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm. Kant voor de 

schouders aan de armsgatzijde in elke 2de nld.  af voor 9 st. = 3 x 3 st. (11 st. = 2 x 4 en 1 x 3 st.) 13 st. = 2 x 6 

en 1 x 7 st. (15 st. = 3 x 5 st.) 16 st. = 2 x 5 en 1 x 6 st. (18 st. = 3 x 6 st.). Tevens met de eerste afkanting voor 

de schouders, de middelste 35(37)39(41)43(45) st. voor de halslijnachter afkanten en elk deel apart verder 

breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.            

Linker voorpand:                                                                                                                                                                         

Zet 78(81)83(86)88(91) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 3 cm. boordst., met dezelfde verdeling als bij het 

achterpand. Brei daarna verder met breinld. nr. 4 en brei de eerst volgende nld. als volgt: 

64(67)69(72)74(77) st. tricotst., 1 st. av. meerder 1 st., brei 5 st. (= nu 6 st. voor de kabel) brei deze st. in 

tricotst., 1 st. av. en 7 st. in boordst. (= voorbies) totaal 79(82)84(87)89(92) st. Ga door met deze 

stekenverdeling totdat er geminderd moet worden aan de rechterzijde, voor de schuine zijde zoals bij het 

a.p. = 59(62)64(67)69(72) st. Zet een markering voor de taille bij een lengte van 64(65)66(67)68(69) cm. en 

meerder daarna aan de rechter zijde, voor de bovenwijdte,  op dezelfde manier als bij het a.p. = 

64(67)69(72)74(77) st. Nadat er 17(18)19(20)21(22) cm. gebreid is vanaf de taillemarkering, afkanten voor 



de armsgaten aan de rechterzijde op dezelfde manier als bij a.p. en tevens beginnen met minderen voor de 

V-hals aan de linkerzijde als volgt: vanaf de linkerzijde breien totdat er 17 st. over zijn op de nld., neem 1 st. 

r. los af, brei de volgende st. r., haal de los afgehaalde st. over en daarna de volgende 15 st. breien zoals ze 

steeds gebreid worden. Herhaal de mindering voor de V-hals in elke 2de nld. totaal 21(22)22(23)24(25) keer 

= 24(26)28(30931(33) st. Brei daarna verder tot het armsgat een lengte heeft van 19(20)21(22)23(24) cm. 

Kant voor de schouders aan de armsgatzijde af zoals bij het achterpand = 15 st. over. Zet 1 nieuwe kantst. 

op aan de schouderzijde en brei nogeens 9 cm. over de kabels en de voorbies voor de bies langs het 

achterpand. Zet de 16 st. op een stekenhouder. 

Rechter voorpand:                                                                                                                                                                                                     

Breien zoals beschreven bij linker voorpand maar nu in spiegelbeeld. De minderingen voor de V-hals als 

volgt breien: brei de 15 st. van de voorbies en kabels en daarna (de eerste 2 rechte st. van het tricotst. 

gedeelte) 2 recht samenbr.  

 

Sluit de schoudernaden. Leg de biezen met de goede zijden op elkaar en brei 1 st. van elke nld. r. samen en 

kant direkt af. Naai de bies op het achterpand vast.  

 

Mouwen: Zet 55(55)57(57)59(59) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 6 cm. boordst. met dezelfde verdeling 

als bij het a.p. Brei daarna verder met breinld. nr. 4 en in tricotst. en meerder 1 st. aan beide zijden in elke 

6de nld. 17 keer = 89(89)91(91)93(93) st. Bij een mouwlengte van 45(45)46(46)47(47) cm. voor de mouwkop 

afkanten aan beide zijden in elke 2de nld. voor 5, 4, 3 en 2 st. = 61(61)63(63)65(65) st. Daarna de volgende 

nld. recht/voorzijde breien als volgt: brei 4 st. , 2 r. samenbr., brei verder totdat er 6 st. over zijn op de nld., 

neem 1 st. los af, 1 st. r., haal de los afgehaalde st. over en brei de laatste 4 st. Herhaal deze mindering 

steeds op de nld. recht/voorzijde totaal 17(17)18(18)19(19) keer = 27 st. Daarna aan beide zijden in elke 2de 

nld. 1 x 2, 1 x 3 en 1 x 4 st. minderen = 9 st. Kant de laatste st. af op de eerst volgende nld. r. Brei nog een 

mouw. 

 

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

 

                                                                                                                                          

 


