


1533 – Vest met punten Mayflower Easy Care 

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

Borstwijdte in cm.:       90     (100)      110      (120)      130    (140) 

Lengte in cm.:       67      (68)       69       (70)       71     (72) 

Kleur: 052 lichtgrijs,   ben. 
aant.: 
           001 wit 

       6 
       3 

      (6) 
      (3) 

       7 
       3 

       (7) 
       (3) 

       8 
       3 

     (8) 
     (3) 

Breinld. nr.: 3½ 

Rondbreinld. nr.: 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding. 28 st. en 40 nld. = 10 x 10 cm. 

     

X – hvid = wit 

      grå = grijs 

 

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

Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak daarna het proeflapje vochtig 

en trek voorzichtig in model, kontroleer of de stekenverhouding past. 

Werkwijze: 

De punten worden volgens het diagram ingebreid.  

Zorg ervoor dat de linker en het rechter pand in het midden, in spiegelbeeld, eens zijn met de punten.  

Achterpand: 

1: Zet 121(137)153(169)185(201) st. op met breinld. nr. 3½ en kleur wit. 

2: Brei 7 nld. ribbelst. (elke nld. r.) Geldt voor alle maten. 

3: Brei verder in tricotst. 10 cm. Geldt voor alle mt. 

4: Brei de punten in zoals weergegeven in het diagram. De laatste st. op de nld. wordt met beide kl. gebr. 

5: Brei verder met grijs tot een hoogte van 43 cm. Geldt voor alle mt. 

6: Kant op de av. zijde aan beide zijden 4 st. af voor het armsgat. 

7: Laat het werk rusten. 



Voorpand:  

1: Zet 57(65)73(81)89(97) st. op met breinld. nr. 3½ en kleur wit. 

2: Brei zoals beschreven ap. 

3: Kant 3 st. af aan de av. zijde voor het armsgat aan 1 zijde. 

4: Brei nog een voorpand, maar hier met de mindering voor het armsgat aan de andere zijde. 

Mouwen: 

1: Zet 89(97)105(113)121(129) st. op met breinld. n.r 3½ en kleur wit. 

2: Brei zoals beschreven ap. tot een mouwlengte van 36(37)38(39)40(41) cm. Of een door U gewenste 

lengte. 

3: Kant aan de av. zijde 4 st. af aan beide zijden. 

4: Laat het werk rusten. 

5: Brei nog een mouw. 

Het vest raglan samenbreien: 

1: Begin met het vp waar het armsgat aan de linkerzijde zit op de nld., een mouw, achterpand, een mouw 

en het andere vp. 

2: Minderen voor de raglan op de rechte kant als volgt: Brei vp. tot er 4 st. over zijn, 2 gedr. samenbreien 

en 2 r. bij de arm 2 r. en 2 r. samenbreien tot er 4 st. over zijn van de arm 2 gedr. r. samenbr. en 2 r. Brei zo 

de hele nld. uit door te minderen als beschreven. Gebruik een hulpdr. en markeer de punten waar 

geminderd moet worden. 

3: Brei tot een hoogte van 62(63)64(65)66(67) cm. Kant voor de hals in elke zijde 12, 6, 4, 2 en daarna 

steeds 1 st. af. Tot er op de vp. geen st. meer over zijn. Dit geldt voor alle mt. 

4: Wissel garen en brei nu met wit verder, neem 26 st. op in de voorpanden (afgekante st.) en brei de 

eerste nld. met een raglan mindering.  

5: Brei 7 ribbels  (= 14 nld. recht) en minder 15 st. verdeelt over de nld. in de 5de en 11de nld. 

Afwerking: 

1: Naai de zijnaden samen van de mouwen en panden. 

2: Neem met rondbreinld. nr. 3½ en kleur wit voor de voorbies 1 st. op uit elke nld.,maar elke 4de overslaan. 

Brei 1 ribbels (= 14 nld. r.) 

3: Kant alle st. losjes af. (Niet te strak zodat het gaat trekken en niet te los zodat het gaat golven) 

4: Hecht alle dr. af. 

5: Maak het vest vochtig en trek voorzichtig in model. 

 



 


