
  



210 – VESTJE VAN SOFTFUN 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Softfun wit (2412) 3-4-4 bollen, kobaltblauw (2512) 1-2-2 bollen, 1 knoop, 

breinaalden nr. 3 ½-4 met en zonder knop. 

Stekenverhouding: 19 steken en 30 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Patroonsteek: brei volgens telpatroon. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de 

teruggaande naalden averecht breien. + = kantsteek, > = 2 steken recht samen breien, o = omslag, 

open ruitje = recht, < = 1 steek afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen. 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht, 2 steken averecht. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet met wit 82-90-96 steken op en brei 1 naald averecht op de verkeerde kant en verder in 

patroonsteek. Meerder aan de zijnaden 11-11-10x aan beide kanten van elke volgende 8e naald 1 

steek, = 104-112-118 steken. Kant bij 31-32-33 cm hoogte voor de hals de middelste 46 steken af en 

brei beide kanten apart verder tot 32-33-34 cm hoogte. Kant de overige 29-33-36 steken af voor de 

schouders.  

Rechtervoorpand: Zet met wit 20-24-28 steken op en brei 1 naald averecht op de verkeerde kant. Zet 

aan het einde van de 1e naald voor de ronding 2 steken op de naald erbij. Brei verder in 

patroonsteek en zet aan de kant van de ronding nog 8x in elke 2e naald 2 steken op de naald erbij. 

Meerder aan de zijnaad als bij het rugpand. Kant bij 23-24-25 cm hoogte voor de hals 4 steken af en 

daarna in elke 2e naald nog 2x3, 2x2 en 6x1 steken. Kant de overige 29-33-36 steken voor de 

schouder op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Sluit de zijnaden over de onderste 9 cm. Neem met kobaltblauw 

langs de voorpanden en onderkant van het vest steken op (23 steken per 10 cm) en brei in heen- en 

teruggaande toeren 3 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Neem langs de hals met kobaltblauw ca. 

118 steken op en brei boordsteek. Brei in het rechtervoorpand, op 1 cm boordhoogte, een 

knoopsgat. Kant voor een knoopsgat 2 steken af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Kant 

bij 3 cm boordhoogte alle steken in boordsteek af. Neem met naalden zonder knop en kobaltblauw 

rond de armsgaten 64-68-72 steken op en brei 3 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Naai de 

knoop aan. 

 

 

 

 

 

 



 


