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Maten: S – M – L – XL 

Gevorderde 

 

Materiaal: Adriafil Ande grijs (73) 11-12-12-13 bollen, 

breinaalden nr. 4,5 en 5, 2 hulpnaalden en een haaknaald 

nr. 4 en 3 knopen. 

 

Stekenverhouding: 18 steken en 26 naalden in tricotsteek 

met breinaalden nr. 5 gebreid zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere breinaalden. 

 

Gebruikte steken:  

Boordsteek: 1e naald: afwisselend 2 steken recht, 2 steken 

averecht. 

2e naald: recht boven recht, averecht boven averecht. 

Herhaal de 2e naald. 

Averechte tricotsteek: averecht aan de goede, recht aan de 

verkeerde kant. 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

Horizontale en verticale strepen: worden met de haaknaald 

en dubbele draad losjes opgehaakt. Haal hiervoor de draad 

met de haaknaald door een naald van de verkeerde kant 

van het werk naar de goede kant van het werk. Steek de 

haaknaald door de volgende 2e  naald door het werk en 

haal de draad omhoog en door de eerste lus. Er is een 

opgehaakte losse ontstaan. Steek 2 naalden verder door 

het werk om de draad op te halen en maak weer een losse. 

Haak zo in elke 2e naald een losse tot aan de andere zijde. 

Voor de verticale strepen steeds 2 steken verder insteken. 

 

Werkwijze:  

De trui wordt overdwars gebreid.  

Mouw: Zet 50-54-58-62 steken op met breinaalden nr. 5 en 

brei averechte tricotsteek. Meerder vanaf hier voor de 

mouwwijdte aan beide kanten als volgt: 4x1 steek in elke 

volgende 6e naald. (zijn 58-62-66-70 steken), meerder 

daarna nog  7-8-9-10x1 steek in elke  volgende 4e naald 

(zijn 72-78-84-90 steken) en meerder nog 22-21-20-19x1 

steek in elke volgende 2e naald (zijn 116-120-124-128 

steken) en nog 5x2 steken in elke volgende 2e naald (zijn 

136-140-144-148  steken en = ca. 41-42-43 44 cm totale 

hoogte). Brei nog 2 naalden. 

 

Rug- en voorpand: Zet voor het rugpand aan de 

rechterkant 18-20-22-24 steken bij de steken op de 

breinaald (zijn 154-160-166-172 steken). Brei de naald uit 

en zet voor het linkervoorpand in de volgende naald ook 

18-20-22-24 steken erbij op (zijn 172-180-188-196 steken). 

Brei verder tot 56-58-60-62 cm totale hoogte. Brei de 

eerste 85-89-93-97 steken en kant voor de hals van het 

rugpand 4 steken af als volgt: kant 1 steek af en zet voor 

het voorpand de volgende 86-90-94-98 steken op een 

hulpnaald. Kant dan aan de halskant nog 3x1 steek af in 

elke volgende 2e naald (zijn 82-86-90-94 steken). Brei tot 

66-69-72-75 cm totale hoogte. Dit is het midden van het 

rugpand. Brei verder in spiegelbeeld en meerder als volgt: 

Brei tot 73-77-81-85 cm totale hoogte en meerder aan de 

halskant 1x1 steek en nog 3x1 steek in elke volgende 2e 

naald. (= ca 76-80-84-88 cm totale hoogte). Zet de 86-90-

94-98 steken van het rugpand op een hulpnaald. 

 

 

 

 

Neem voor het linkervoorpand de 86-90-94-98 steken van  

de eerste hulpnaald en kant voor de V-hals 58-60-62-64 

steken af als volgt: Kant aan de rechterkant 1x9-7-5-5 

steken af. Kant aan de halskant nog 9-9-9-7x5 steken en 1-

2-3-6x4 steken af in elke volgende 2e naald (zijn 28-30-32-

34 steken). Brei nog 2 naalden en kant de overige 28-30-

32-34 steken (= ca. 64-67-70-73 cm totale hoogte) soepel 

af. 

Zet voor het rechtervoorpand 28-30-32-34 steken op en 

brei vanaf het linkervoorpand in spiegelbeeld, meerder voor 

de V-hals aan de rechterkant 58-60-62-64 steken als volgt: 

meerder 1-2-3-6x4 steken, 9-9-9-7x5 steken en nog 1x9-7-

5-5 steken in elke volgende 2e naald (zijn 86-90-94-98 

steken). Neem de 86-90-94-98 steken van het rugpand van 

de hulpnaald erbij op (zijn 172-180-188-196 steken). Brei 

tot 91-96-101-106 cm totale hoogte en kant aan beide 

kanten 18-20-22-24 steken af (zijn 136-140-144-148 

steken).  

 

Mouw: Minder vanaf hier voor de mouw aan beide kanten 

5x2 steken in elke volgende 2e naald (zijn 116-120-124-128 

steken), 22-21-20-19x1 steek in elke volgende 2e naald 

(zijn 72-78-82-88 steken), nog 7-8-9-10x1 steek in elke 

volgende 4e naald (zijn 58-62-64-68 steken) en nog 4x1 

steek in elke volgende 6e naald (zijn 50-54-58-62 steken). 

Brei nog 6 naalden (= ca. 132-138-144-150 cm totale 

hoogte) en minder in de laatste naald verdeeld 12 steken 

tot 38-42-46-50 steken en brei met breinaalden nr. 4,5 nog 

8 cm boordsteek (= ca. 140-146-152-158 cm totale hoogte. 

Kant soepel in boortsteek af. Neem bij de andere mouw 

ook 38-42-46-50 steken met breinaalden nr. 4,5 en brei 8 

cm boordsteek (= ca. 148-154-160-166 cm totale hoogte). 

Kant de steken soepel in boordsteek af. 

 

Rechtersluitbies met sjaalkraag: Zet 10 steken op met 

breinaalden 4,5 en brei ribbelsteek. Kant voor 3 

knoopsgaten de middelste 2 steken van de sluitbies af op 3 

cm, 13-13,5-14-14,5 cm en 23-24-25-26 cm totale hoogte 

en zet de steken er in de volgende naald weer bij op. Brei 

tot 23-24-25-26 cm totale hoogte. Meerder 1 steek aan de 

linkerkant. Meerder aan deze kant nog 18-20-22-24x1 

steek in elke volgende 4e naald (zijn 29-31-33-35 steken). 

Brei verder tot 56-58-60-62 ca. 67-70-73-76 cm totale 

hoogte. Merk deze hoogte (aan de linkerkant met 

meerdering) met een draadje. Brei verder voor de kraag 

met verkorte naalden (aan de rechterkant) als volgt: *brei 2 

naalden over 16-17-18-19 steken, dan 2 naalden over alle 

steken, herhaal vanaf * tot de korte kant (vanaf het draadje) 

ca. 11-12-13-14 cm is. (= ca. 78-80-86-90 totale hoogte). 

Zet de 29-31-33-35 steken op een hulpnaald. 

 

Linkersluitbies met sjaalkraag: Brei dit in spiegelbeeld van 

de rechter zonder knoopsgaten. 
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Afwerking: Haak met vasten en een dubbele draad 

horizontale en verticale strepen op het vest. Haak eerst de 

horizontale strepen. Begin met de eerste streep 6 cm vanaf 

het boord,de volgende streep telkens 6 cm erboven. Haak 

de eerste verticale streep in het midden van het rugpand 

en aan beide kanten telkens een streep met 12 cm 

ertussen. Neem voor het boord 172-192-204-216 steken op 

met breinaalden nr. 4,5 langs de onderkant van het voor- 

en achterpand en brei 8 cm boordsteek, begin en eindig 

met een kantsteek. Kant soepel in boordsteek af. Zet de 

biezen met de kant van de meerdering aan de panden. De 

korte kant vanaf het draadje komt in de achterkant van de 

hals. Maas de steken van de hulpnaalden middenachter 

aan elkaar. Zet de knopen aan. 
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