1776 – Kort vestje met vlechtsteek - Mayflower Super Kid Silk.
Maten:
Borstwijdte cm..
Lengte cm.:
Kl. 29, pastelblauw ben. aant.:
Breinld. nr.:
Rondbreinld. 40 cm.
Kabelnld. nr.:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:
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Mayflower Super Kid Silk. 76% Kid Mohair, 26% Zijde,
195 m. pr. 25 gr.
22 st. en 27 nld. in tricotsteek = 10 x 10 cm.
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Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.
Het is een goed idee om het hele patroon door te lezen voordat U begint, en een proeflapje te maken.
Maak daarna het proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model. Let Op! dit vlechtpatroon trekt zich
samen.
Het vlechtpatroon wordt in tricotsteek gebreid met 2 kantst. bij alle delen.
Werkwijze:
Achterpand:
1: Zet 114(126)138(150)162(174)186 st. op met breinld. nr. 5 en brei 2 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor
alle maten.
2: Brei 1 nld. recht en meerder tot 124(136)148(160)172(184)196 st. evenredig verdeeld over de nld. Brei 1
nld. averechts.
3: Begin met het patroon weergegeven in het diagram.
4: Brei tot een lengte van 54(55)56(57)58(59)60 cm. gemeten vanaf de onderkant.
5: Kant de middelste 44(46)48(50)52(54)56 st. af voor de achterhals en brei elk deel apart verder.
6: Kant aan de halszijde 1 x 2 st. af en kant de resterende st. in één keer af. Geldt voor alle mt.
7: Brei de andere zijde in spiegelbeeld.
Voorpand:
1: Zet 62(70)76(82)88(94)100 st. op met breinld. nr. 5 en brei de boord zoals bij het ap.
2: Brei 1 nld. recht en meerder tot 68(76)84(90)96(106)112 st. evenredig verdeeld over de nld. Brei 1 nld.
averechts.
3: Begin met het patroon weergegeven in het diagram, brei tot een lengte van 44(45)46(47)48(49)50 cm.
gemeten vanaf de onderkant.
4: Kant daarna af voor de halslijn, verschillend voor elke maat:
S: 1 x 11, 2 x 6, 1 x 3, 1 x 2 st.
M: 1 x 11, 2 x 6, 1 x 3, 3 x 2 st.
L: 1 x 11, 2 x 6, 2 x 3, 3 x 2 st.
XL: 1 x 10, 2 x 6, 2 x 3, 3 x 2 st.
XXL: 1 x 12, 2 x 6, 1 x 3, 4 x 2 st.
XXXL: 1 x 14, 2 x 6, 2 x 3, 2 x 2 st.
XXXXL: 1 x 16, 2 x 6, 4 x 3, 2 x 2 st.

5: Brei tot het voorpand dezelfde lengte heeft als het achterpand.
6: Brei nog een voorpand maar nu in spiegelbeeld.
Mouwen:
1: Zet 42(44)46(48)50(52)54 st. op met breinld. nr. 5 en brei 2 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt.
2: Brei 1 nld. recht en meerder tot 52(55)58(61)64(67)70 st. evenredig verdeeld over de nld. Brei 1 nld. av.
3: Begin met het patroon weergegeven in het diagram en meerder 1 st. aan beide zijden in elke 4de nld.
94(97)100(106)111(115)120 st. Laat het patroon doorlopen in de gemeerderde steken.
4: Brei tot een lengte van 48(50)52(54)56(58)60 cm. gemeten vanaf de onderkant. Kant de steken losjes af.
5: Brei nog een mouw.
Afwerking:
1: Sluit de schoudernaden.
2: Naai de mouwen in het vestje, Let op: niet te strak en niet te los!
3: Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen.
4: Neem met rondbreinld. nr. 3½ 120 st. op langs de halslijn. Zorg dat er aan de linker- en rechterzijde
eveneveel st. worden opgenomen. Brei 2 cm. boordst. en kant de st. af zoals ze zich voordoen.
5: Maak het vestje vochtig en trek voorzichtig in model.

