1674 – Damesvest met ceintuurband Mayflower Sky Light.
Maten:
Bovenwijdte in cm:
Lengte in cm:
Kleur: 102 grijs gemeleerd, ben aant:
Breinld.:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:
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3½ en 4
Mayflower Sky Light, 41% wol 41% alpaka, 18 % nylon, 300 m.
pr. 50 gr.
22 st. en 36 nld. in tricotsteek met breild. nr. 4 = 10 x 10 cm.

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.
Kettingkantssteek: de eerste st. van bij alle nld. averechts los afhalen met het garen voor het werk en de
laatste steek op de nld. recht breien.
Achterpand:
Zet 111(115)119(125)129(133) st. op met breinld. nr. 3½ en brei boordst. (1 kantst, *1 av., 1 r. herhalen
vanaf * en afsluiten met 1 av., 1 kantst.) Als de boord 5 cm. = 18 nld. is, verder breien met breinld. nr. 4 en
in tricotsteek. Brei 10(11)12(13)14(15) cm. en minder voor de taille aan beide zijden 1 st. in elke 6de nld. 5
keer en elke 4de nld. 6 keer = 89(93)97(103)107(111)st. Bij een lengte van 30(31)32(33)34(35) cm. 1 st.
meerderen aan beide zijden in elke 10de nld. 5 keer = 99(103)107(113)117(121) st. Bij een lengte van
45(46)47(48)49(50) cm. afkanten voor de armsgaten in elke 2de nld. aan beide zijden voor 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2
en 1 x 1 st. = 79(83)87(93)97(101) st. Brei tot een armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) cm. en kant voor
de schouders aan de armsgatzijde in elke 2de nld. 3 x 7 (1 x 8 en 2 x 7) 2 x 8 en 1 x 7 (1 x 9 en 2 x 8) 2 x 9 en 1
x 8 (3 x 9). Tevens bij de eerste mindering voor de schouders de middelste 31(33)35(37)39(41) st. afkanten
en elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. nogmaals 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Brei de
andere zijde in spiegelbeeld.
Linker voorpand:
Zet 65(67)69(73)75(77) st. op met breinld. nr. 3½ en brei boordst. zoals de verdeling bij ap. Als de boord 5
cm. = 18 nld. is, verder breien met breinld. nr. 4 en in tricotst. over de eerste 55(57)59(63)65(67) st. van de
nld. en de resterende 10 st. in boordst. breien voor de voorbies. Aan de rechterzijde van het werk minderen
voor de taille en later meerderen voor de bovenwijdte aan deze zijde en daarna afkanten voor het armsgat
op dezelfde manier en bij dezelfde lengte als beschreven ap. Tevens beginnen met minderen voor de V-hals
als er afgekant wordt voor het armsgat, als volgt: Brei tot 2 st. voor de voorbies en brei 2 r. samen en
daarna de 10 st. van de voorbies in boordst. Herhaal deze mindering in elke 4de nld. 18(19)20(22)23(24)
keer. Kant voor de schouders af op dezelfde manier en op dezelfde hoogte als ap. Er zijn nu 10 voorbies st.
over. Zet 1 nieuwe kantst. op aan de schouderzijde en brei 10 cm. voorbies over deze 11 st. Zet de st. op
een stekenhouder.
Rechter voorpand:
Breien zoals beschreven rechter vp. maar nu in spiegelbeeld. Voor het minderen van de V-hals: 10 st. van
de voorbies breien in boordst., 1 st. los afnemen, 1 r. en de los afgehaalde st. overhalen en de rest van de
nld. breien in tricotst.

Naai de schoudernaden samen. Naai de voorbies samen middenachter en zet deze vast langs de halslijn van
het ap.
Mouwen:
Zet 55(57)59(61)63(65) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 10 cm. = 36 nld. boordst. met dezelfde verdeling
als bij ap. en vp. Brei verder met breinld. nr. 4 en in tricotst. Meerder 1 st. aan beide zijden in elke 10de nld.
12 keer = 79(181)83(85)87(89) st. Bij een mouwlengte van 44(44)45(45)46(46) cm voor de mouwkop aan
beide zijden in elke 2de nld. afkanten als volgt: 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 20(21)22(23)24(25) x 1, 1 x 2, 1 x 3 st. = 11
st. Kant de st. in één keer af. Brei nog een mouw.
Naai de mouwen in het vest en sluit de zijnaden van de panden en de mouwen.
Ceintuurband:
Zet 13 st. op met breinld. nr. 3½ en brei boordst. zoals beschreven. Als de band ca. 150 – 160 cm. lang is de
st. losjes afkanten zoals ze zich voordoen.
Haak een paar ceintuurlusjes voor in de zijnaden op taille hoogte.

