
 
 
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 
 
Materiaal: Adriafil Avantgarde grijs (95) 6-7-8 
bollen, wit (02) 6-7-8 bollen, 5 knopen, 
breinaalden nr. 4½  
 
Stekenverhouding: 20 steken en 44 naalden 
met dubbele draad in patroonsteek gebreid, zijn 
10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden. 
 
Gebruikte steken: 
Patroonsteek: brei volgens teltekening. A = grijs, 
B = wit. + = kantsteek, open hokje = recht op de 
goede, averecht op de verkeerde kant, x = recht 
op de verkeerde kant, v = 1 steek averecht 
afhalen met de draad achter het werk, ^ = 1 
steek averecht met de draad voor het werk. 
Boordsteek: afwisselend 2 st. recht en 2 st. 
averecht. 
 
Werkwijze: 
Het gehele vest wordt met dubbele draad 
gebreid. 
Rugpand: Zet met grijs 91-99-107 st. op en brei 
patroonsteek, begin bij A-B-C op de teltekening. 
De eerste naald is de goede kant. Minder voor  

 
de taille 8x1 st. aan beide kanten van 
afwisselend elke 6e en 8e nld. Meerder vanaf 13 
cm hoogte 8x1 st. aan beide kanten van 
afwisselend elke 10e en 12e nld. Kant bij 34 cm 
hoogte voor de armsgaten 1x3, 1x2 en 1x1 st. af 
aan beide kanten van elke 2e nld. Kant bij 52-53-
54 cm hoogte voor de hals de middelste 15 st. af 
en brei beide kanten apart verder. Kant aan 
halskant nog 3x4 st. af in elke 2e nld. Kant bij 
54-55-56 cm hoogte de st. voor de schouders af. 
 
Rechtervoorpand: Zet met grijs 22-26-30 st. op 
en brei patroonsteek, begin bij A-B-C op de 
teltekening. De eerste naald is de goede kant. 
Zet aan het einde van de eerste naald voor de 
ronding 4 st. op de naald erbij. Zet hierna nog 
2x3, 3x2, 3x1 st. op de naald erbij in elke 2e 
volgende naald en aansluitend nog 4x1 st. in 
elke 4e volgende naald. Minder en meerder aan 
de zijnaad als bij het rugpand. Kant bij 46-47-48 
cm hoogte voor de hals 1x5, 1x3, 2x2 en 2x1 st. 
af in elke 2e nld. en nog 5x1 st. in elke 4e 
volgende nld. Kant de st. voor de schouder op 
dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 
 
Linkervoorpand: Brei dit in spiegelbeeld. 
 
Mouwen: Zet met wit 42 st. op en brei 3 cm 
boordst., minder of meerder in de laatste 
teruggaande nld. tot 41-41-43 st. Brei verder in 
patroonsteek, begin bij D-D-E op de teltekening. 
Meerder voor de mouwwijdte 13-15-16x1 st. aan 
beide kanten van elke 15e-13e-12e nld. Brei de 
gemeerderde steken in patroon. Kant bij 47 cm 
hoogte voor de mouwkop 1x3, 1x2, 16x1, 1x2 en 
1x3 st. af aan beide kanten van elke 2e nld. Kant 
de overige st. af. 
Zakjes: Zet met grijs 17 st. op en brei 
patroonsteek. Meerder aan beide kanten 1x2 en 
2x1 st. in elke 2e volgende nld. Meerder bij 9 cm 
hoogte, in de laatste teruggaande nld. 1 steek. 
Brei aansluitend nog 2 cm boordsteek met wit. 
Kant in boordst. af. 
 
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem 
langs de hals met wit 92 st. op en brei 3 cm 
boordst. Kant in boordst. af. Neem langs de 
voorpanden en onderkant met wit steken op (ca. 
22 st. per 10 cm) en brei boordst. Brei op 1 cm 
hoogte in het rechtervoorpand, op het rechte 
gedeelte middenvoor, verdeeld 5 knoopsgaten.  
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Kant voor een knoopsgat 1 st. af en zet deze er 
in de volgende nld. weer bij op. Kant bij 3 cm 
bieshoogte alle st. in boordst. af. Naai de zakjes 
op het midden van de voorpanden, ca. 7 cm 
vanaf de onderkant. Zet de mouwen aan, het 
midden van de mouw komt tegen de 
schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. Naai 
de knopen aan. 
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