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 DIT HEB JE NODIG 

Je kunt dit vest breien in maten S, M, L, XL. 
De maten M, L en XL staan tussen haakjes.

Het grijze vest: • 400 (450–500–550) g 
Yak Merino van Lana Grossa (50 g = 110 m) 
• breinaalden nr 8 • rondbreinaald nr 8 
• 2 grote knopen

Proeflapje: 12 st en 17 nld is 10 x 10 cm

De fantasiesteek 
(over een oneven aantal steken).
Naald 1: 1 r, 1 av. Eindig met 1 r
Naald 2: brei de st zoals ze zich voordoen
Naald 3 en 4: brei alle steken recht
De 4 naalden vormen een patroon dat je 
telkens herhaalt.

 ZO MAAK JE HET 

Rugpand
Zet 63 (67-71-75) st op. Brei voor de boord 
de eerste 10 naalden alle steken recht. Ga nu 
verder met de fantasiesteek en brei 28 
patronen (= 112 naalden) of de door jou 
gewenste lengte. Kant alle steken losjes af.

Voorpand
Zet 33 (35-37-39) st op. Brei voor de boord 
10 naalden recht. Ga verder met de fanta-
siesteek en brei 18 patronen volledig af. Min-
der vanaf het 19de patroon voor de hals elke 
4de naald 1 st. Brei hiervoor telkens in de 1ste 

nld van het patroon de 2de en 3de steek 
samen. Je eindigt na 28 patronen met 23 
(25-27-29) st.
Als je het rugpand langer gemaakt hebt, 
minder je in de 10 laatste patronen. Kant alle 
steken losjes af. Brei het andere voorpand in 
spiegelbeeld.

Mouwen
Zet 23 (25-27-29) st op en brei voor de 
boord 10 naalden recht. Meerder in de eerste 
naald van het patroon vier steken verdeeld 
over de naald. Je hebt dan 27 (29-31-33) st. 
Meerder vanaf nu elke 6de naald voor- en 
achteraan 1 st tot je 47 (51-55-59) st hebt. 
Brei verder tot een hoogte van 20 patronen 
(of de gewenste lengte). Kant losjes af.

De afwerking
Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen in 
het vest en sluit alle naden. Neem met je  
rondbreinaald de steken rond de voorpanden 
en hals op als volgt: neem elke 2de naald de 
1ste steek op. Dus 5 st van de boord + 2 st in 
elk patroon (28 patronen x 2 = 56 st) + 20 st 
van de hals (neem hier de 1ste steek op van 
elke naald, want anders trekt je hals samen) 
+ 56 st (28 patronen x 2) + 5 st van de boord 
= 142 st in totaal.
Brei over deze 142 steken 15 nld recht en 
kant de steken losjes af in de 16de naald.
Om de rand mooi recht te laten vallen heb-

ben we te weinig steken opgenomen. De 
rand trekt dus een beetje op en draait bij het 
dragen naar buiten. Dit is een bewuste keuze!
Leg het vest plat op tafel en draai de onder-
kant van de rand naar buiten maar zorg dat 
alles mooi plat blijft liggen (zie foto).

Zet het omgedraaide stuk vast met knopen 
of met een aantal steken (zoals het gele en 
grijze vest), of laat het gewoon loshangen 
(zoals het blauwe vest).

Heb je toch liever een gewone rechte rand?
Neem dan 3 steken op per patroon en brei de 
naalden recht zoals aangegeven. Elke naald 
een steek opnemen is te veel: dan gaat je 
rand ‘dansen’

 LIEVER GEEL OF 
 DONKERBLAUW? 

Het gele vest brei je met Cloud van Lana 
Grossa (50 g = 80 m). Je hebt dus meer wol 
nodig. 550 g voor maat S en ongeveer 50 g 
meer per opgaande maat.
Het donkerblauwe vest brei je met twee ver-
schillende draden samen. Voor maat S: 350 g 
Alta Moda Alpaca van Lana Grossa (50 g = 
140 m) en 150 g Air Lux van Katia (50 g = 
300 m). Vraag in de winkel waar je je garen 
koopt naar de nodige hoeveelheid.

 PROEFLAPJE 

Als je ander garen gebruikt kan het gebeuren 
dat het proeflapje, zelfs als het garen voor 
naald 8 is, niet klopt. Het is dus belangrijk 
om een proeflapje te breien zodat je de juiste 
maat kunt bepalen.
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