1581 – Vest met zakken en V-hals Mayflower Easy Care Big.
Maten:
Borstwijdte in cm.:
Lengte in cm.:
Kleur: 184 mosterdgeel
Breinld.nr.:
Rondbreinld.nr.: (80 cm.)
Accesoires:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

S
90
60
11

(M)
(100)
(62)
(11)

L
110
64
12

(XL)
(120)
(66)
(12)

XXL
130
68
13

(XXXL)
(140)
(70)
(13)

5
5
4 knopen
Mayflower Easy Care Big, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr.
18 st. en 26 nld. = 10 x 10 cm. in tricotst.

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij U professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.
Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak het proeflapje vochtig en trek
voorzichtig in model en kontroleer de stekenverhouding. Dit patroon “vult” meer dan tricotsteek.
Patroon:
1. Nld.: 1 r. kantst.* 1 omslaan 2 r., haal de omslag over de 2 st. r. * doorgaan van * tot * de nld. uit en
afsluiten met 1 r. kantst.
2. Nld.: alle st. av. breien.
Deze 2 nld. Vormen het patroon.
Werkwijze:
Achterpand:
1: Zet 80(88)96(104)112(120) st. op met breinld. nr. 5 en brei 6 nld. recht. Geldt voor alle maten.
2: Brei 60(62)64(66)68(70) nld. met het partoon (= 30(31)32(33)34(35) patronen).
3: Kant aan beide zijden 4 st. af voor het armsgat. Laat het werk rusten. Geldt voor alle mt.
Voorpand:
1: Zet 40(44)48(52)56(60) st. op met breinld. nr. 5
2: Brei verder zoals beschreven staat ap., maar tot 42 nld. met het patroon (=21 patronen).
Brei nu in elke 4de nld. 2st. samen aan de voorzijde voor de V-uitsnijding. Geldt voor alle mt.
3: Als het vp. dezelfde lengte heeft als ap. 4 st. afkanten voor het armsgat, aan de andere zijde van de
voorkant. Geldt voor alle mt.
4: Brei nog een vp. maar nu in spiegelbeeld.
Mouwen:
1: Zet 28(30)32(34)36(38) st. op met breinld. nr. 5 en brei 6 nld. recht. Geldt voor alle mt.
2: Brei verder met het patroon en meerder in elke 6de nld. 1 st. aan beide zijden. De meerdering in het
patroon laten vloeien.

3: Meerder tot 58(60)62(64)66(68) st. en 94(96)98(100)102(104) nld. met het patroon (=
47(48)49(50)51(52) patronen). Of een door U gewenste lengte.
4: Kant aan beide zijden 4 st. af en laat het werk rusten. Geldt voor alle mt.
5: Brei nog een mouw.
De delen samenbreien op de rondbreinld.:
1: Begin met een vp., een mouw, ap., een mouw en het andere vp. (LET OP! De armsgaten in de zijden en
de V-hals zijde m.v.) De laatste 2 st. van het vp., de eerste 2 st. van de mouw, de laatste 2 st. van de mouw,
de eerste 2 st. van het ap., de laatste 2 st. ap., de eerste 2 st. van de volgende mouw en de laatste 2 st. van
de mouw en de eerste 2 st. van het andere vp. worden av. gebreid op de goede kant en recht op de av.
zijde.
2: Aan beide zijden van deze 4 st. wordt geminderd voor de raglan op de goede kant. Voor de av. steken, 2
st. r. samenbreien en na de 4 st. averechts 2 st. r. samenbreien.
3: Doorgaan met minderen totdat alle st. van de beide vp. gebruikt zijn, inkl. de 4 averechtse st. tussen de
panden/mouwen. Vergeet niet de mindering langs de voorzijde. Kant de resterende st. losjes af.
Zakken:
1: Zet 28 st. op met breinld. nr. 5 en brei 6 nld. recht. Geldt voor alle mt.
2: Brei 26 nld. met het patroon (= 13 patronen). Geldt voor alle mt.
3: Kant alle st. losjes af.
4: Brei nog een zak.
Afwerking:
1: Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen en het stukje onder de arm.
2: Neem 180(180)190(190)200(200) st. op langs de voorpanden en de achterhals. Let op! Langs de
voorpanden moeten er evenveel st. zijn aan beide zijden.
3: Brei 1 ribbel (= 2 nld. recht). Maak 4 knoopsgaten in het rechter vp. Begin met 2 st. van de onderkant,
kant 2 st. af. Brei 8 st. tussen elk knoopsgat. Bij de volgende nld. 2 st. opzetten boven het “gaatje” van de
afgekante st. Brei totaal 6 nld. recht. Kant alle st. losjes af.
4: Naai de zakken op 2 patronen van de voorkant en 9 patronen van de boord.
5: Maak het vest vochtig en trek voorzichtig in model.

