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Kort los vest
• Maten : 1 maat
• Rugbreedte : 69 cm
• Lengte : 60  cm (de hoogtematen 
hangend meten)

DIT HEB JE NODIG
• 9 bollen van 50  g Fashion Light Luxury van 
RICO (74 % alpaca, 22 % wol, 4 % nylon, 130 m/ 
50 g) waarvan 4 bollen roze nr 09, 2 bollen 
petrol nr 17, 1 bol roest nr 26, 1 bol mint nr 27 
en 1 bol beige nr 16.
• breinaalden nr 8 en 12

GEBRUIKTE STEKEN
Opgelet : met dubbele draad breien !
Boordsteek 1/1 met nld nr 8 : 1  st r, 1  st av
Rechte tricotsteek met nld nr 12 : 1 nld r op 
goede kant en 1 nld av op verkeerde kant
Kst (kantsteek) : elke nld beginnen met 1  st r 
op goede kant en 1  st av op verkeerde kant
Strepenmotief (over 24 nld) met nld nr 12 in 
rechte tricotsteek : 2 nld nr 16, 4 nld nr 27,  
4 nld nr 17, 6 nld nr 26 en 8 nld nr 17
 TIP :  Mindering van 1  st aan armsgat op 2  st 
v/d kant in de rechte nld, als volgt :
• In het begin van de nld : 1 kst, 1 r, 1 overha-
ling (= 1  st afhalen, 1 r breien en afgehaalde st 
overhalen)
• Op het einde v/d nld : breien tot er nog 4  st 
op de nld staan, 2  st r samenbreien, 1 r, 1 kst

STEKENPROEF
10 x 10  cm = 7  st x 11 nld met nld nr 12 met 
2 draden gebreid in rechte tricotsteek. Als 
de stekenverhouding niet klopt, pas dan de 
breinaalden aan. Controleer af en toe de 
maten van het patroon !

ZO DOE JE HET
Rugpand
• Zet 48  st op met nld nr 8 in roze nr 09 met 
dubbele draad en brei 3 nld in boordsteek 1/1.
• Ga verder met nld nr 12 in roze nr 09 en 
brei 14 nld in rechte tricotsteek.
• Volg het strepenmotief over 24 nld.
• Brei verder met roze nr 09.
• Op 38  cm hoogte het armsgat breien als 
volgt : aan weerskanten 1 x 2  st afkanten en 
elke 4de nld nog 4 x 1  st minderen (zie tip)  
= 36 st.
• Kant op 60  cm deze 36  st soepel af en laat 
nog een draad hangen om ineen te naaien.

Linkervoorpand
• Zet 22  st op met nld nr 8 in roze nr 09 met 
dubbele draad en brei 3 nld in boordsteek 1/1.
• Ga verder met nld nr 12 in roze nr 09 en 

brei 14 nld in rechte tricotsteek.
• Volg het strepenmotief over 24 nld 
(hierbij hangen de eindjes v/d kleuren 
rechts v/h werk).
• Op 38  cm hoogte het armsgat breien als 
volgt : in de rechte nld 1 x 2  st r afkanten en 
elke 4de nld nog 4 x 1  st minderen in het 
begin v/d nld (zie tip ).
• Ondertussen op 38 en op 48  cm, voor de 
halsuitsnijding 2 x 1  st minderen op het einde 
v/d nld (zie tip) = 14  st.
• Kant op 60  cm deze 14  st soepel af en laat 
nog een draad hangen om ineen te naaien.

Rechtervoorpand
• Begin zoals het linkervoorpand maar ga na 
de boord verder met nld nr 12 in roze nr 09 
en brei 15 nld (i.p.v. 14 nld) in rechte tricot-
steek.
• Volg het strepenmotief over 24 nld (hierbij 
hangen de eindjes van de kleuren links van 
het werk. Dit is handiger om de eindjes in de 
naad te verwerken. De extra naald in roze 
wordt weggewerkt bij het ineen naaien).
• Op 38  cm hoogte het armsgat breien als 
volgt : in de averechte nld 1 x 2  st av afkanten 
en elke 4de nld nog 4 x 1  st minderen op het 
einde v/d rechte nld (zie tip ).
• Ondertussen op 38 en op 48  cm, voor de 
halsuitsnijding, 2 x 1  st minderen in het begin 
v/d nld (zie tip) = 14  st.
• Kant op 60  cm deze 14  st soepel af en laat 
nog een draad hangen om ineen te naaien.

Mouwen
• Zet 30  st op met nld nr 8 in roze nr 09 met 
dubbele draad en brei 3 nld in boordsteek 1/1.
• Ga verder met nld nr 12 in roze nr 09 en 
minder verdeeld over de nld door 8 x 2  st r 
samen te breien = 22  st.
• Brei 8 nld in rechte tricotsteek en 24 nld 
het strepenmotief.
• Meerder ondertussen 5 x 1  st re gedraaid uit 
het dwarslusje, elke 6de nld aan weerskanten 
naast de kst. (= 32 st).
• Brei na de strepen verder in roze nr 09.
• Kant bij een hoogte van 39 à 40 cm deze 32  
st in één keer heel soepel af en laat nog een 
draad hangen om ineen te naaien.
• Brei zo nog een 2de mouw.

AFWERKING
Sluit de schoudernaden (14 st). Zet de mou-
wen in (waarbij de mouwinzet niet te smal 
mag zijn = 22  cm armsgat ! ) en sluit de zij-  
en mouwnaden.
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