


1845 – Vest met cirkel patroon  –  Mayflower 1 class 

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

Bovenwijdte cm.:   93  (97)   101  (105)   109      (113) 

Lengte ca. cm.:   63  (65)    67   (69)    71       (73) 

Kleur: 13 turquoise  –   ben. aantal:     9   (9)    10   (10)    11       (11) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 2½ en 3 

Kwaliteit: Mayflower 1 class 75% superwash wol 25% nylon,                    
210 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 27½ st. en 40 nld. met cirkelpatroon en breinld. nr. 3 = 10 
x 10 cm. (gemeten nadat het vest gewassen is) 

 

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

 

Boordsteek: afwisselend 1 recht en 1 averecht. 

Knooprand: de eerste steek van elke nld. recht los afnemen en de laatste steek recht breien. 

Kettingrand: de eerste steek van elke nld. recht breien en de laatste steek averechts los afhalen met het 

garen aan de voorzijde van het werk. 

Cirkelpatroon:                                                                                                                                                                                              

Aantal steken deelbaar door 18 + 5 + kantsteek.                                                                                                                                      

Breien volgens het diagram. Herhaal de 24 nld. in de hoogte. 

 

Achterpand:                                                                                                                                                                                                                                      

Zet 133(139)145(151)157(163)st. op met breinld. nr. 2½ en brei 3 cm. boordst. (op de goede/voorzijde) met 

de volgenge verdeling: 1 kantst., * 1 av., 1 r., herhalen vanaf * en afsluiten met 1 av. en 1 kantst. Brei 

daarna verder met breinld. nr. 3 en het cirkelpatroon als volgt: 1 kanst., die gebreid wordt als knooprand 

(zie beschrijving hierboven), begin in de 1ste (16de) 13de (10de) 7de (4de) st. van het rapport en brei tot de 18de 

st, herhaal het hele rapport 6(7)7(7)7(8) keer, brei de eerste 5(8)11(14)17(12) st. van het volgende rapport 

en sluit af met 1 kantst. Brei verder in deze st. verdeling en het patroon tot het werk een lengte heeft van 

44(45)46(47)48(49) cm. Kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. voor 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 

en 3 x 1 st. = 99(105)111(117)123(129) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. 

en kant daarna af voor de schouders, aan de armsgatzijde, in elke 2de nld.: 1 x 8 en 2 x 9 (2 x 9 en 1 x 10)                   

3 x 10 (1 x 10 en 2 x 11) 2 x 11 en 1 x 12 (3 x 1 2) TEVENS bij de eerste afkanting voor de schouders, de 

middelste 41(43)45(47)49(51) st. op een hulpnld. zetten en elk deel apart verder breien. Kant aan de 

halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Linkervoorpand:                                                                                                                                                                                    

Zet 67(69)73(75)79(81) st. op met breinld. nr. 2½ en brei boordst. zoals beschreven bij het achterpand. Brei 

de kantst. als knooprand zoals bij het a.p. zowel aan de voorzijde als de zijnaad, maar de laatste st. op de 

goede/voorzijde de kantsteek breien als een kettingrand. (zie beschrijving hierboven. Na 3 cm. boordst. op 

de laatste nld. (= achter/averechtsezijde) evenredig verdeeld 1(2)1(2)1(2) st. meerderen = 

68(71)74(77)80(83) st. Brei verder met breinld. nr. 3 en het cirkelpatroon met de volgende verdeling: 1 



kanst., die gebreid wordt als knooprand, begin in de 1ste (16de) 13de (10de) 7de (4de) st. van het rapport en brei 

tot de 18de st., herhaal het hele rapport 3 keer, brei de eerste 5 st.  van het volgende rapport en sluit af met 

7 st. boordst. + 1 kettingrand st. (= 8 st. voor de voorbies). Brei verder met deze stekenverdeling en het 

patroon tot het werk een lengte heeft van 44(45)46(47)48(49) cm. en kant af voor het armsgat aan de 

rechterzijde op dezelfde manier als beschreven bij het a.p. = 51(54)57(60)63(66) st. Bij een armsgathoogte 

van 13(14)15(16)17(18) cm. De halslijn breien. Zet de buitenste 15(16)17(18)19(20) st. op een 

stekenhouder voor de halslijn en kant aan de halszijde in elke 2de nld. voor 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. = 

26(28)30(32)34(36) st. Kant voor de schouders af aan de armsgatzijde op dezelfde hoogte en dezelfde 

manier zoals beschreven bij het achterpand. 

Rechtervoorpand:                                                                                                                                                                        

Breien zoals beschreven bij het linkervoorpand, maar nu in spiegelbeeld en met knoopsgaten in de 

voorbies. De boord wordt zoals bij het linkervp. gebreid maar nu in spiegelbeeld = kettingrand aan de 

rechterzijde en de knooprand aan de linkerzijde. Het eerste knoopsgat wordt gebreid na 2½ cm. (op de 

voorzijde/goedekant van het werk) als volgt: brei de eerste 3 st., kant 2 st. af en brei de nld. uit. Op de 

volgende nld.: 2 nieuwe st. opzetetten boven de afgekante steken en de nld. uitbreien. Na 3 cm. boordst. 

op de laatste nld. (= achter/averechtsezijde) evenredig verdeeld 1(2)1(2)1(2) st. meerderen = 

68(71)74(77)80(83) st. Brei verder met breinld. nr. 3 en het cirkelpatroon: 1 kantst., die gebreid wordt als 

kettingrand, 7 st. boordst., (=8 st. voor voorbies) herhaal het cirkelpatroon 3 keer en brei de eerste 

5(8)11(14)17(2) st. van het volgende rapport en sluit af met knooprand. De volgende 5 knoopsgaten 

worden op dezelfde manier gebreid als de eerste met een afstand van 9(9½)10(10½)11(11½) cm. Het 7de en 

8ste noopsgat wordt in de halsbies gebreid.  

Mouwen:                                                                                                                                                                                                  

Zet 77(77)83(83)89(89) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 15 cm. boordst. met dezelfde vordeling als bij het 

a.p. Brei daarna 2 nld. tricotst. en meerder in de eerste nld. evenredig verdeeld 38 st. (neem de lus tussen 2 

st. gedraaid recht op en brei deze recht) = 115(115)121(121)127(127) st. Brei av. terug. Brei verder met 

breinld. nr. 3 en het cirkelpatroon als volgt: 1 kantst., gebreid als knoopst. (zie beschrijving), begin met de 

1ste( 1ste)16de(16de)13de(13de) st. van het rapport en brei tot de 18de st. van het rapport, herhaal het hele 

rapport 5(5)6(6)6(6) keer en de eerste 5(5)8(8)11(11) st. van het volgende rapport en sluit af met 1 kantst. 

Brei met deze verdeling en het cirkelpatroon verder tot een mouwlengte van 45(45)46(46)47(47) cm. Kant 

voor de mouwkop aan beide zijden in elke 2de nld. voor 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1(1)2(2)3(3) x 2, 

25(25)26(26)27(27) x 1 en 2 x 2 st. = 29 st. Brei op de eerstvolgende nld. recht de st. 2 aan 2 samen = 15 st. 

Kant af. Brei nog een mouw. 

Sluit de schoudernaden. 

Halsboord: Neem met breinld. nr. 3 de steken op, begin de voorzijde van het rechter v.p.: de rustende 

15(16)17(18)19(20) st., 15 st. langs de restende halsrand naar de schouder, 6 st. van het a.p. + de rustende 

41(43)45(47)49(51) st. + 6 st. a.p. en 15 st. langs de andere voorzijde en de rustende 15(16)17(18)19(20) st. 

= totaal 113(117)121(125)129(133) st. Brei heen en terug, de voorbiezen in boordst. met de kants. zoals 

voorheen en de tussenliggende steken in tricotsteek. Bij een kraaglengte van ½ cm. het 7de knoopsgat 

breien aan de rechterzijde zoals de andere knoopsgaten gebreid zijn. Bij een kraaglengte van 6 cm. het 8ste 

knoopsgat breien. Bij 8 cm. lengte de achterzijde voor het 8ste knoopsgat en bij 13 cm. de achterzijde voor 

het 7de knoopsgat breien, zoals voorheen. Bij een kraaglengte van 14 cm. alle steken losjes afkanten.Vouw 

de helft van de kraag om naar binnen en zet vast met een elestische steek op de binnenzijde van de halslijn. 

Sluit de naadjes van de kraag aan de voorzijden. En naai eventueel een paar festonsteken rondom de 

dubbele knoopsgaten.  



Naai de mouwen in het vest, rimpel een beetje op de schouder. 

Sluit de zijnaden van de mouwen en de panden. 

 

 

 

Rapport 18 m = rapport 18 steken 

1 steek tricotsteek = recht op de goede/voorzijde, averechts op de averechtse/achterzijde. 

1 steek tricotseek in averechts = averechts op de goede/voorzijde, recht op de averechtse/achterzijde. 

 


