


1848 – Vest –  Mayflower Super Kid Silk 

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

Bovenwijdte cm.:  116 (120)   124  (128)   132      (136) 

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

Kleur: 31 pink   –   ben. aantal:    9   (9)    10   (10)    11        (11) 

Breinld. nr.: 5½ en 6 

Rondbreinld. nr.: (60 cm.) 5½ en 6 

Sokkenbreinld. nr.: Voor de band 

Kwaliteit: Mayflower Super Kid Silk 76% kid mohair 24% zijde 
195 m. pr. 25 gr. 

Stekenverhouding: 15 st. en 20 nld. in tricotst. en met breinld. nr. 6 = 10 x 10 
cm. 

 

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

 

Het vest wordt met dubbele draad gebreid. 

Kettingkant: de eerste steek van elke nld. de steek averechts los afnemen met het garen voor het werk en 

de laatste steek recht breien. 

Voor- en achterpand wordt aan één stuk gebreid op de rondbreinld., heen en terug, totaan de 

armsgaten.                                                                                                                                                                                         

Zet 191(197)203(209)215(221) st. op met dubbele draad en rondbreinld. nr. 5½ en brei 4 nld. boordst. als 

volgt: (goede/voorzijde) 1 kantst. die gebreid wordt als kettingkant, * 1 av., 1 r., herhalen  vanaf * en 

afsluiten met 1 av. en 1 kantst. die gebreid wordt als kettingkant. Brei verder met rondbreinld. nr. 6 en brei 

als volgt: 1 kantst. die gebreid wordt als kettingkant en 7 st. boordst. = voorbies, 175(181)187(193)199(205) 

st. tricotsteek en sluit af met 7 st. boordst. en 1 kanst. die gebreid wordt als kettingkant. Zet een markering 

voor de zijnaden = 52(53)54(55)56(57) st. voor elk voorpand en 87(91)95(99)103(107) st. voor het 

achterpand. Brei 16(17)18(19)20(21) cm. en brei het eerste knoopsgat in de rechter voorbies als volgt: brei 

de eerste 3 st., kant de volgende 2 st. af en brei de nld. uit. In de volgende nld. (= averechts) boven de 

afgekante steken 2 nieuwe steken opzetten en verder breien zoals voorheen. Brei het volgende knoopsgat 

op dezelfde manier met een tussenruimte van 15 cm. Als het werk een lengte heeft van 26(27)28(29)31(32) 

cm. een tunnel breien voor de band als volgt: zet de eerste 16 st. op een stekenhouder, brei de volgende 

159(165)171(177)183(189) st. in tricotst. en zet de laatste 16 st. op een stekenhouder. Brei verder heen en 

terug in tricotst., met een kettingkantsteek, over de middelste 159(165)171(177)183(189) st. totaal 12 nld. 

Neem een dunne breinld. en neem de lussen van de averechtse steken, nld. 12 nld. onder de werknld., op. 

Gebruik hiervoor een rondbreinld., die is flexibel. Brei nu de eerste 16 st. als voorheen, leg de rondbreinld. 

met de opgenomen steken achter het werk, brei de steken van beide nld. recht samen, 1 steek van elke 

nld., er ontstaat een tunnel. Brei alle 159(165)171(177)183(189) st. en sluit af met de laatste 16 st. zoals 

voorheen. Brei verder met de 8 st. voorbies aan beide zijden en tricotsteek daartussen in tot het werk een 

lengte heeft van ca. 49(50)51(52)53(54) cm. (direkt nadat het laatste knoopsgat is gebreid aan de rechter 

voorzijde). Het werk nu delen op de zijnaden voor de armsgaten. 

Rechter voorpand:                                                                                                                                                          

52(53)54(55)56(57) st. Beginnen met minderen voor de V-hals en tevens afkanten voor de armsgaten. 

Minder1 st. voor de V-hals aan de rechter zijde als volgt: brei de 8 st. van de voorbies, 2 st. recht 



samenbreien en de nld. uitbreien. Herhaal deze mindering in elke 2de nld. 8 keer en daarna in elke 4de nld. 5 

keer. Tevens: voor de armsgaten aan de linkerzijde afkanten in elke 2de nld. als volgt: 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 st. 

= 31(32)33/34)35(36) st. Bij een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm., de 23(24)25(26)27(28) st. van 

de schouders 2 aan 2 samenbr., er zijn nu 12(12)13(13)14(14) st. voor de schouder en 8 voorbies st. over. 

Zet de 12(12)13(13)14(14) st. van de schouders op een stekenhouder en zet 1 nieuwe steek op aan de 

schouderzijde = 9 st. Brei met deze 9 st. in boordst. ca. 10(10)11(11)12(12) cm., zet daarna deze steken op 

een stekenhouder. 

Linker voorpand:                                                                                                                                                                      

Breien zoals het rechter v.p. maar nu in spiegelbeeld. 

Achterpand:                                                                                                                                                                  

87(91)95(99)103(107) st. Kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. voor: 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 

= 71(75)79(83)87(91) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm. In de eerst 

volgende nld. recht de eerste 23(24)25(26)27(28) st. 2 aan 2 samenbreien voor de schouder. Kant de 

volgende 25(27)29(31)33(35) st. af voor de halslijn achter en brei de volgende 23(24)25(26)27(28) st. 2 aan 

2 samen voor de andere schouder. 

Brei de schoudernaden samen. Leg het werk met de goede zijden op elkaar (voorbiezen in het midden – 

schoudernaden aan de buiten zijden) en brei 1 st. van elke nld. recht samen en kant deze af. 

Sluit op dezelfde manier de halsbies m.a. en naai deze vast langs de halslijn van het achterpand. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                           

Zet 42(44)46(48)50(52) st. op met breinld nr. 5½ en brei 12 cm. tricotsteek. Neem met een dunne breinld. 

de steken van de opzetrand weer op en maak een belegje als volgt: Leg de nld. met de opgenomen steken 

achter het werk en brei 1 st. van elke nld. recht samen. Brei verder met breinld nr. 6 en in tricotst. en 

meerder in de 1ste nld. evenredig verdeeld 16 st. = 58(60)62(64)66(68) st. Brei tot een mouwlengte van 

30(30)31(31)32(32) cm. en kant af voor de mouwkop aan beide zijden in elke 2de nld. als volgt: 1 x 3, 1 x 2, 

12(13)14(15)16(17) x 1 en 1 x 2 = 20 st. Brei op de eerst volgende nld. recht de steken 2 aan 2 samen = 10 

st. Kant deze st. in de eerstvolgende nld. recht af. Brei nog een mouw. 

Sluit de zijnaden van de mouwen en naai de mouwen in het vest, laat de mouw een beetje rimpelen op de 

schouder. 

Naai de knopen op de linkervoorbies. 

Koord:                                                                                                                                                                                                  

Zet 4 st. op met de sokkenbreinld. nr. 5 en 3 dubbele draden en brei een koord als volgt: * 4 recht, draai het 

werk niet! Maar schuif de steken terug naar het begin van de nld., voer de draad achterlangs en herhalen 

vanaf * Trek onderweg af en toe aan het koordje zodat het mooi rond wordt. Brei ca. 150 – 180 cm. en kant 

af. Hecht de draden zo onzichtbaar mogelijk af. 

 


