
 

  



223 – VEST VAN LARRA 

Maat: One Size 

Materiaal: Scheepjes Larra wijnrood (7415) 9 bollen, Maxi vuurrood (722) 2 bollen, haaknaald en 

breinaalden nr. 4. 

Stekenverhouding: 20 steken en 26 naalden met dubbele draad in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 

cm. Een met dubbele draad gehaakt rond = 9 cm doorsnede. 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, open ruitje = recht, < = 1 steek afhalen, 1 steek 

recht en de afgehaalde steek overhalen, > = 2 steken recht samen breien, o = omslag, oo = 2 x 

omslaan, in de teruggaande toer 1 omslag laten vallen. 

Gehaakt rond: 

1e toer: maak een draadlus en haak hierin 3 lossen en 15 stokjes, sluit de toer met een halve vaste in 

de 3e beginlosse. 

2e toer: 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek, *1 stokje op het volgende stokje, 2 stokjes op het 

volgende stokje, herhaal vanaf *, =24 stokjes, sluit de toer met een halve vaste. 

3e toer: 3 lossen (= 1e stokje), 1 stokje op elk van de volgende 2 stokjes, *7 lossen, 3 stokjes, 3 

lossen, 3 stokjes, herhaal vanaf *, = 8 boogjes van lossen. Haak langs zijnaden, onderkant en 

middenvoor 2 lossenbogen met 3 lossen in plaats van 7 lossen, dit om een gladde rand te krijgen. 

Tijdens het haken van de laatste toer elk rondje met het volgende of naastliggende rondje verbinden 

door de lossenbogen met een halve vaste aan elkaar te haken. 

Half rondje: 

1e toer: maak een draadlus en haak hierin 3 lossen en 7 stokjes. Haak hierop in heen- en 

teruggaande toeren als het hele rond, er zijn dan 3 lossenbogen. Verbinden door in de laatste toer 

eerst een 7-lossenverbinding te maken, dan 3 stokjes enz. Na het laatste stokje nog een 7-lossen 

verbinding maken. 

Afwerkrand: Haak langs middenvoor en hals een rand als volgt: haak vasten op elk stokje, 3 vasten in 

elk lossenboogje. Haak in de volgende toer op de rondingen van de rondjes 8x (1 vaste + 1 losse). Sla 

tussen de rondingen steeds 1 vaste over. Haak in de volgende toer 8x (1 vaste + 2 lossen), sla tussen 

de rondingen 2x 1 vaste over. 

Werkwijze:  

Het gehele vest wordt met 1 draad Maxi + 1 draad Larra gebreid en gehaakt. 

Rechter rugpand: Zet 18 steken op en brei 1 naald averecht op de verkeerde kant. Brei verder in 

patroonsteek. Zet aan het einde van elke heengaande naald nog 2x18 en 3x 17 steken op de naald 

erbij, = 105 steken. Minder aan de zijnaad vanaf de onderkant afwisselend 41x1 en 10x2 steken, = 44 

steken. Kant bij 41 cm hoogte voor het armsgat 2 steken af en in de 2e volgende naald nogmaals 2 

steken. Kant bij 58 cm hoogte voor de hals 1x9 steken af en in elke volgende 2e naald nog 2x4 steken. 

Kant de overige 23 steken af. 

Linker rugpand: Brei het rechter rugpand in spiegelbeeld.  

Rechtervoorpand: Knip van papier een maatschets met de maten zoals aangegeven. Haak rondjes 

volgens maatschets. Haak rondjes aan elkaar zoals boven beschreven.  



Linkervoorpand: Haak het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden. Haak langs de onderkant van het rugpand 4 toeren vasten 

of de afwerkrand. Haak langs middenvoor en hals een afwerkrandje. 

 

  



 


