


1841 – Vest met gaatjes patroon in de mouwen  – Mayflower Cotton Merino 

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

Bovenwijdte cm.:   88 (92)    94   (98)   102      (108) 

Lengte ca. cm.:   60  (62)    64   (66)    68       (70) 

Kleur: 37 kersen  –   ben. aantal:    7   (7)     8    (8)     9        (9) 

Breinld. nr.: 3 en 3½ 

Rondbreinld. nr.: (40 en 60 cm.) 3 en 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Cotton Merino, 50% wol 50% katoen,                       
170 m. pr. 50 gr. 

Accesoires: 7 knopen 

Stekenverhouding: 22st. en 30 nld. in tricotst. met breinld. nr. 3½ = 10 x 10 
cm. 

 

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

Boordsteek: afwisselend 1 recht en 1 averecht. 

Tricotsteek: Recht op de goede/voorzijde en averecht op de achter/averechtsezijde. 

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

steek recht breien. 

Gaatjes patroon voor de mouwen: 

1ste nld.: * 1 omslag, 2 recht, haal de omslag over de 2 steken, herhalen vanaf *                                                                  

2de nld.: averechts                                                                                                                                                                               

3de nld.: * 2 recht samen, 1 omslag, herhalen vanaf *                                                                                                                     

4de nld.: averechts                                                                                                                                                                                 

5de nld.: * 2 recht samen, 1 omslag, herhalen vanaf *                                                                                                                  

6de nld.: averechts                                                                                                                                                                                 

7de nld.: * 1 omslag, 2 recht, haal de omslag over de 2 steken, herhalen vanaf *                                                                        

8ste nld.: averechts                                                       

 

Voor- en achterpand: 

Zet 191(199)209(217)227(235) st. op met breinld. nr. 3 en brei 3 cm. met tricotsteek. In de laatste nld. av. 

aan het einde van de nld. 8 st. opzetten. In de volgende nld. deze 8 st. als volgt breien: 1 kantst., *1 av., 1 r., 

herhalen vanaf * 3 keer en afsluiten met 1 av. (= 8 st. voor de voorbies), brei recht verder en aan het einde 

van de nld. 8 st. opzetten. In de vogende nld. deze 8 st. als volgt breien: 1 kantst., *1 r., 1 av., herhalen 

vanaf * 3 keer en afsluiten met 1 r. (= 8 st. voor de voorbies) en brei de nld. av. uit en bij de bies de steken 

breien zoals ze zich voordoen = 207(215)225(233)243(251) st. Brei tricotsteek over de middelste 

191(199)209(217)227(235) st. en de biezen breien zoals de steken zich voordoen, hierboven beschreven. 

Na 3 cm. een beleg breien als volgt: neem met een dunne breinld. (bv. 2½) de opgezette steken op. Op de 

voorzijde/goede kant, eerst de 8 st. voor de bies breien, leg de breinld. met de opgenomen steken achter 

het werk, brei alle 191(199)209(217)227(235) st. samen door 1 st. van elke nld. samen recht te breien, sluit 

af met het breien van de 8 st. voorbies. Brei de volgende nld. averechts, zoals de steken zich voordoen. Ga 

verder met breinld. nr. 3½ en brei zoals hierboven beschreven = tricotsteek met aan beide uiteinden bies. 



Na 7½ cm. 1 knoopsgat in de rechter bies breien als volgt: brei de eerste 3 st., kant de volgende 2 st. af en 

brei de nld. uit. In de volgende nld. boven de afgekante steken, 2 nieuwe steken opzetten en de nld. 

uitbreien. Brei de volgende knoopsgaten op dezelfde manier met een tussenafstand van 7(7½)8(8½)9(10) 

cm. Het 7ste knoopsgat komt voor de afsluiting van de voorkanten. Bij een lengte van 40(41)42(43)44(45) 

cm., het werk delen bij de zijnaden voor de armsgaten = 54(56)59(61)64(66) st. (= 8 st. voorbies + 

46(48)51(53)56(58) st.) voorpand en 99(103)107(111)115(119) st. voor het achterpand.  

Rechter voorpand: 

Kant voor het armsgat aan de linkerzijde van het voorpand in elke 2de nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af = 

44(46)49(51)54(56) st. Brei daarna verder totdat het werk een lengte heeft van 53(55)57(59)61(63) cm. 

(Vergeet niet om de 7 knoopsgaten te breien in de voorbies). Kant aan de rechterzijde de 8 st. van de 

voorbies af + 4(5)7(8)10(11) st. voor de halslijn. Kant aan de halslijn in elke 2de nld. nog eens 1 x 4, 1 x 3,      

1 x 2 en 3 x 1 st. af. Tevens bij een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. afkanten voor de schouders 

aan de armsgatzijde, in elke 2de nld. voor: 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 (2 x 8 en    

1 x 9) st.  

 

 

Achterpand: 

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

79(83)87(91)95(99) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. Kant voor de 

schouders aan de armsgatzijde, in elke 2de nld. voor: 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 

(2 x 8 en 1 x 9) st. af. Tevens bij de eerste afkanting voor de schouders de middelste 33(35)37(39)41(43) st. 

op een stekenhouder zetten. Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde in elke 2de nld. voor 1 x 2 en 

1 x 1 st. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Linker Voorpand: 

Breien zoals het rechter voorpand, maar nu in spiegelbeeld en uiteraard zonder knoopsgaten! 

Mouwen: 

Zet 63(63)67(67)71(71) st. op met breinld. nr. 3 en brei 3 cm. boordst. als volgt: 1 kantst. * 1 av., 1 r., 

herhalen vanaf * en afsluiten met 1 av. en 1 kantst. Meerder daarna op de eerst volgende nld. recht tot 

94(94)98(98)102(102) st. als volgt: 1 kantst. 0(0)2(2)4(4) recht, * 1 gedr. recht meerderen (= neem de lus op 

tussen 2 steken en brei deze gedr. r.), 2 r., herhalen vanaf * en afsluiten met 1 gedr. recht meerderen, 

0(0)2(2)4(4) recht en 1 kantst. = 94(94)98(98)102(102) st. Brei verder met breinld. nr. 3½ en in tricotsteek 

tot een mouwlengte van 15 cm. Brei 8 nld. met het gaatjes patroon zoals hierboven beschreven, begin elke 

nld. met een kantst. Brei verder in tricotsteek tot een mouwlengte van 25 cm. en brei 8 nld. gaatjes 

patroon, ga verder in tricotsteek en bij een mouwlengte van 30 cm. nogmaals het gaatjes patroon breien. 

Brei daarna verder in tricotsteek tot een mouwlengte van 44844)45(45)46(46) cm., kant voor de mouwkop 

aan beide zijden in elke 2de nld. af voor: 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 16(16)18(18)20(20) x 1  en 2 x 2 st. = 36 st. In de 

eerst volgende nld. recht de steken twee aan twee samenbreien = 18 st. Kant deze st. in de eerst volgende 

nld. recht losjes af. Brei nog een mouw. 

Sluit de schoudernaden. 

Kraag: 



Neem de steken op langs de binnenzijde van de halslijn, niet over de 8 st. van de voorbiezen.                                  

Begin aan de linkerzijde en neem met rondbreinld. nr. 3 23(24)26(27)29(30) st. op langs het linker 

voorpand, 45(47)49(51)53(55) st. langst het achterpand (= inkl. de steken van de stekenhouder) en 

23(24)26(27)29(30) st. langs het rechtervp. = 91(95)101(105)111(115) st. Zet nu hetzelfde aantal steken op 

voor de andere helft van de kraag = 182(190)202(210)222(230) st. Vanaf hier rondbreien. Zet een 

markering aan het begin van de ronde en op 91(95)101(105)111(115) st. Brei 4 cm. recht rond. Minder nu 

aan de zijkanten van de kraag (bij de markering) als volgt: * 1 r., 2 r. samenbr., brei verder tot 3 st. voor de 

markering, neem 1 st. r. los af, 1 r., haal de losafgehaalde st. over, en brei 1 r. Verplaats de markering en 

herhaal vanaf * op de andere zijde van de kraag = 4 st. minder in de ronde. Herhaal deze mindering in elke 

4de ronde nog 2 keer = 170(178)190(198)210(218) st., daarna minderen in elke 2de ronde 3 keer = 

158(166)178(186)198(206) st. en daarna 3 keer in elke ronde minderen = 146(154)166(174)186(194) st. 

Brei nu de rand van de kraag samen als volgt: draai de kraag met de verkeerde kant naar buiten, leg de nld. 

van beide kraag helften samen met de goede kanten op elkaar en brei 1 st. van elke nld. recht samen en 

kant tevens af. Hecht de draden af. Draai de kraag met de goede zijde naar buiten en naai de kraag met een 

mooie steek vast aan de halslijn van het vest. Pers de kraag lichtjes of naai een steekje langs de buitenrand 

van de kraag. 

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

 

 

 

 


