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WERKWIJZE
 
Vooraf
De weergegeven kleuren geven de vijf 

verschillende maten aan: 34/36, 38/40, 

42/44, 44/46 en maat 50/52. 

Rugpand
n Zet 60 steken - 64 steken - 70 steken 

- 74 steken - 82 steken op met naald nr. 7 

in de kleur NOIR en brei gestr. tricots

n Markeer op 26 cm totale hoogte in 

de kantst. met een markeerring of een 

gekleurd draadje om de armsgaten aan de 

duiden en brei rechtdoor

n  Kant op 47 cm - 48 cm - 49 cm - 50 cm 

- 51 cm totale hoogte alle steken los af

Rechtervoorpand
n Zet 30 steken - 32 steken - 35 steken 

- 37 steken - 41 steken op met naald nr. 7 

kleur NOIR en brei gestr. tricotsteken

n Markeer op 28 cm totale hoogte de 

linkerkantsteek met een markeerring of een 

gekleurd draadje, om het armsgat aan te 

duiden en brei rechtdoor

n Markeer 47 cm - 48 cm - 49 cm - 50 

cm - 51cm totale hoogte de linkerkant-

steek met een markeerring of een gekleurd 

draadje (= merkteken C) en brei rechtdoor

n Kant op 69,5 cm - 72 cm - 75 cm - 78 

cm - 82 cm totale hoogte alle steken los af

Linkervoorpand
n Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld

Ceintuur
n Zet 12 steken op met naald nr. 4 in de 

kleur NOIR  en brei 115 cm - 123 cm - 131 
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dit vest is gebreid met mooie lange draden, die zorgen 
voor een schitterend resultaat. Het vest is te breien 

met of  zonder boordafwerking langs de hals -rug en 
voorpanden. Leuk om los te dragen of  met een ceintuur!

OVER HET MODEL
 
Afmetingen afgewerkt: 
Het patroon is te maken in vijf maten 

(34/36, 38/40, 42/44, 44/46 en maat 

50/52). Het rugpand varieert van 45 tot 62 

cm. breed. De beide voorpanden variëren 

van 22,5 tot 31 centimeter aan weerszijden. 

Benodigdheden:
n Afhankelijk van de maat 6 tot 8 bollen 

van de kleur NOIR, PARTNER 6 (oorspronke-

lijk patroon)

n Afhankelijk van de maat 3 tot 4 bollen 

van de kleur VISION, ZIBELINE (oorspronke-

lijk patroon)

n Naalden nummer 4 en 7 (oorspronkelijk 

patroon)

Gebruikte steken:
n Tricotsteek: 1e naald alle steken recht, 2e 

naals alle steken averechts. Herhaal steeds 

deze 2 naalden

n Gestr. tricotsteek: *6 naalden in de kleur 

NOIR, 2 naalden in VISION*. Herhaal 

steeds van * tot *. Met andere woorden: 8 

naalden

Damesvest
met lange draden

cm – 141 cm - 151 cm tricotsteken en kant 

daarna af

Afwerking
n Naai de 2 voorpanden aan elkaar tussen 

de punten A en B

n Naai de voorpanden aan het rugpand: 

zorg ervoor dat de punten A en C en D on-

derling tegenover elkaar komen te liggen

n Sluit de zijnaden tot aan de eerste merk-

tekens van de armsgaten

n Wilt u geen voorsluiting, maar wel een 

boordje langs de voorpanden en hals en 

rug? Neem dan met kleur NOIR en brei-

naald nr. 4 steken op langs de voorpanden 

en brei 8 naald 1 recht en 1 averecht. Kant 

daarna af

n Doe dit ook langs de rug. Sluit daarna de 

2 kleine boordnaadjes. Zorg dat het niet 

trekt, maar mooi aansluit


