1790 – Gestreept vest - Mayflower Easy Care.
Maten:
Bovenwijdte cm.:
Lengte ca. cm.:
Kleur: 038 oud groen,
ben. aant.:
003 licht oud groen
045 bruin
044 zand
Breinld.
Rondbreinld. (40 en 60 cm.)
Kwaliteit:
Accesoires:
Stekenverhouding:

S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
96
(100)
104
(108)
112
(116)
60
(62)
64
(66)
68
(70)
4
(4)
5
(5)
6
(6)
2
(2)
2
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
4
(4)
2
(2)
2
(3)
3
(3)
2½ en 3
2½ en 3
Mayflower Easy Care, 100% merino wol, 185 m. pr. 50 gr.
7 knopen
28 st. en 40 nld. in tricotst. met breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm.

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

Strepen: breien in tricotsteek.
* 4 nld met licht oud groen (kl. 003).
8 nld. met bruin (kl. 045).
4 nld. met zand (kl. 044).
8 nld. met oud groen (kl. 038).
Herhalen vanaf *

Achterpand:
Zet 132(138)144(150)154(160) st. op met oud groen (kl. 038) en breinld. nr. 2½ Brei 5 cm. dubbeleboordst.
(op de goede zijde van het werk als volgt: 1 kantst., 1 av., * 2 r., 2 av., herhalen vanaf * en de nld. afsluiten
met 2 r., 1 av. en 1 kantst.). Brei verder met breinld.nr. 3 en in tricotst. en volgens de hierboven
aangegeven strepen, begin na de boord met licht oud groen (kl. 003). Brei tot een lengte van
59(60)61(62)63(64) cm. Zet de middelste 44(46)48(50)51(54) st. op een stekenhouder en brei elk deel apart
verder. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Zet de resterende 41(43)45(47)48(50) st. op
een stekenh. voor de schouder. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.
Linker voorpand:
Zet 67(70)73(76)78(81) st. op met oud groen (kl. 038) en breinld. nr. 2½ Brei 5 cm. dubbeleboordst. (op de
goede zijde van het werk als volgt: 1 kantst., 1 av., * 2 r., 2 av., herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 2
r., 1 av. en 1 kantst.). Brei verder met breinld.nr. 3 en in tricotst. en volgens de hierboven aangegeven
strepen, begin na de boord met licht oud groen (kl. 003). Brei tot een lengte van 39(40)41(42)43(44) cm.
Begin met minderen voor de V-hals aan de linkerzijde van het werk als volgt: brei tot er 4 st. over zijn op de
nld.. neem 1 st. los r. af, brei de volgende st. r. en haal de losafgehaalde st. over, 1 r. en 1 kantst. Herhaar
deze mindering in elke 2de nld. 16(17)18(19)20(21) keer en daarna in elke 4de nld. 10 keer =
41(43)45(47)48(50) st. Als het vp. dezelfde lengte heeft als het ap. de schouder samen br. Leg het werk met
de goede kanten op elkaar, brei 1 st. van het ap. en vp samen en kant deze af.

Rechter voorpand:
Breien zoals het linker maar nu in spiegelbeeld. De mindering voor de V-hals wordt als volgt gebreid: 1
kantst. 1 r., 2 r. samenbr.
¾ vleermuismouwen:
Zet 84(86)90(92)96(98) st. op met oud groen (kl. 038) en breinld. nr. 2½ Brei 5 cm. dubbeleboordst. (op de
goede zijde van het werk als volgt: 1 kantst., 1 av., * 2 r., 2 av., herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 2
r., 1 av. en 1 kantst.). Brei verder met breinld.nr. 3 en in tricotst. en volgens de hierboven aangegeven
strepen, begin na de boord met licht oud groen (kl. 003). Meerder aan beide zijden, voor de wijdte van de
vleermuismouw, in elke 2de nld. 1 st. 60 keer = 204(206)210(212)216(218) st. Kant alle st. losjes af. De
lengte van de mouw is ca. 35 cm. Brei nog een mouw.
Hals- en voorbiezen:
Neem met rondbreinld. nr. 2½ en oud groen (kl. 038) de steken op langs de voorzijden
118(120)124(126)130(132) st., 56(60)62(66)68(72) st. langs de schuine zijden van de V-hals en
60(62)64(66)68(70) st. langs het achterpand = 408(422)436(450)464(478) st. Brei heen en terug met
dubbele boordst. als volgt: 1 kantst., 0(1)0(1)0(1) av., *2 r., 2 av., herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met
2 r., 0(1)0(1)0(1) av. en 1 kantst. Na 2 cm. dubbele boordst. de knoopsgaten breien langs de rechter zijde
als volgt: brei 6(8)8(10)10(12) st. * 2 r. samenbr., 1 omslaan, 1 st. r. losafhalen, 1 r. br. en de losafgehaalde
st. overhalen, brei 14(14)15(15)16(16) st. zoals ze zich voordoen, herhaal vanaf *, tot er 7 knoopsgaten zijn
gebreid en brei de nld. verder uit. Brei in de volgende nld. uit de omslag 2 st. (1 algemene en 1 gedr.) zodat
de boordst. doorloopt. Brei 4 cm. bies en kant de st. af zoals ze zich voordoen, gebruik evt. breinld. nr. 3
voor het afkanten, zodat de rand niet te strak wordt.
Afwerking:
Meet ca. 36½(36½)37½/37½)38½(38½) cm. langs het vp. en ap. en zet een markering voor het armsgat.
Naai de mouwen in de trui tussen deze markeringen. Sluit de zijnaden van de mouwen en de panden. Naai
de knopen op het vest.

