
 
 
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 
 
Materiaal: Adriafil Genziana bruin (15) 11-11-12 
bollen, 1 rits, breinaalden nr. 3 
 
Stekenverhouding: 27 steken en 38 naalden in 
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 
en gebruik indien nodig andere naalden. 
 
Gebruikte steken: 
Gerstekorrelsteek: 1e nld.: afwisselend 1 st. 
recht en 1 st. averecht. Alle volgende naalden: 
recht boven averecht, averecht boven recht. 
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de 
verkeerde kant. 
 
Werkwijze: 
Rugpand: Zet 130-142-154 st. op en brei 11 nld. 
gerstekorrelsteek. Brei verder in tricotsteek en 
minder voor de taille 8x1 st. aan beide kanten 
van afwisselend elke 10e en 12e nld.  Meerder 
vanaf 30 cm hoogte 2x1 st. aan beide kanten 
van elke volgende 7 cm. Meerder vanaf 50 cm 
hoogte 12x1 st. aan beide kanten van 
afwisselend elke 4e en 6e nld. 
 

 
 Kant bij 67-68-69 cm hoogte voor de schouders 
1x9 st. en 5x8-9-10 st. af aan beide kanten van 
elke 2e nld. Kant bij 68-69-70 cm hoogte voor de 
hals de middelste 28-30-32 st. af en brei beide 
kanten apart verder. Kant aan halskant nog 2x4 
st. af in elke 2e nld.  
 
Rechtervoorpand: Zet 114-126-138 st. op en 
brei 11 nld. gerstekorrelsteek. Brei hierna in de 
volgende indeling: 8 st. gerstekorrelsteek, 106-
118-130 st. tricotsteek. Kant bij 30 cm hoogte de 
eerste 64-70-76 st. af en brei op de laatste 50-
56-62 st. verder in tricotst. Meerder aan de 
linkerkant als bij het rugpand. Minder bij 57 cm 
hoogte voor de hals 15-16-17x1 st. in 
afwisselend elke 2e en 4e nld. Kant voor de 
schouder af als bij het rugpand. 
 
Linkervoorpand: brei het rechtervoorpand in 
spiegelbeeld. 
 
Mouwen: Zet 60 st. op en brei 10 cm 
gerstekorrelsteek. Brei verder in tricotst. 
Meerder vanaf 18 cm hoogte 14-17-20x1 st. aan 
beide kanten van elke 9e-8e-7e nld. Kant bij 56 
cm hoogte alle st. af. 
 
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem 
langs de afgekante 64-70-76 st., de sluitkant van 
het bovenstuk en langs de hals tot middenachter 
steken op (27 st. per 10 cm) en brei 11 nld. 
gerstekorrelsteek. Brei langs de andere kant 
eenzelfde bies. Naai beide biezen middenachter 
netjes aan elkaar. Zet de mouwen aan, het 
midden van de schouder komt tegen de 
schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. Let 
bij het dichtnaaien van de mouwen op dat de 
onderkant naar buiten wordt omgeslagen. Naai 
de rits vanaf de tallle onder het bovenstuk. 
 

  GENZIANA GAREN 
   “ASHLEY” VEST 
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