
 

  



303 – VEST VAN AMBIANCE COLOUR* 

Maten: 36/38 - 40/42 - 44/46 

Materiaal: Scheepjes Ambiance Colour blauw (012) 11-12-12 bollen, Ambiance Colour (011) 1 bol, 

Ambiance Colour (13) 1 bol, breinaalden nr.7 en ca. 100-120 cm lange rondbreinaald, 3 houten 

knopen. 

Stekenverhouding: 11 steken en 15 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

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

teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. + = kantsteek, open ruitje = recht, x = 

averecht.  

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 54-62-66 steken op en brei 1 naald met blauw, 2 naalden met oranje en 2 naalden met 

rose in ribbelsteek. Brei verder in patroonsteek, begin bij A-A-B op de teltekening. Brei 27 naalden 

patroonsteek en aansluitend 2 naalden met blauw, 2 naalden met oranje en 2 naalden roze in 

ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en minder in de eerste naald voor maat M aan beide kanten 1 

steek, = 54-60-66 steken. Kant bij 72 cm hoogte voor de schouders aan beide kanten 9-10-11 steken 

af en in de 2e volgende naald 9-11-12 steken. Kant tegelijkertijd bij 72 cm hoogte voor de hals de 

middelste 10-10-12 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant in de 2e volgende naald aan de 

halskant nog 4 steken af. 

Linkervoorpand: Zet voor de voorkant van de zak 24-28-34 steken op en brei 1 naald met blauw, 2 

naalden met oranje en 2 naalden met roze in ribbelsteek, 27 naalden patroonsteek, begin bij A-A-B 

op de teltekening en aansluitend 2 naalden met blauw, 2 naalden met oranje en 2 naalden met roze 

in ribbelsteek. Brei in de volgende naald 2 steken recht, kant de volgende 22-25-28 steken in rechte 

steken af en brei de laatste 2 steken recht. Laat deze steken rusten. Zet voor de binnenzak 22-25-28 

steken op en brei in tricotsteek. Brei tot 21 cm hoogte. Brei de volgende naald in tricotsteek als volgt: 

brei de eerste 2 steken van de voorkant van de zak, brei de 22-25-28 steken van de binnenzak en brei 

de laatste 2 steken van de voorkant van de zak, = 26-29-32 steken. Brei verder in tricotsteek. Minder 

bij 52 cm hoogte aan de linkerkant voor de V-hals 1 steek. Minder als volgt: brei de naald tot er nog 3 

steken op de naald staan, 2 steken recht samen breien, 1 kantsteek. Herhaal deze mindering nog 7-7- 

x in elke volgende 3e naald. Kant de overige 18-21-23 steken voor de schouder op dezelfde wijze en 

hoogte af als bij het rugpand.  

Rechtervoorpand: Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld.  

Minderingen voor de hals: 1 kantsteek, 1 overhaling (= 1 steek afhalen, 1 steek recht en de 

afgehaalde steek overhalen). 

Mouwen: Zet 30-30-34 steken op en brei 3 naalden recht, 15 naalden patroonsteek, begin bij B-B-A 

op de teltekening en aansluitend 2 naalden met blauw, 2 naalden met oranje en 2 naalden met roze 

in ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en meerder voor de mouwwijdte 8-9-8 x1 steek aan beide 

kanten van elke 5e- 4e- 5e naald. Brei tot 47-47-48 cm hoogte en kant alle steken soepel af. 



Afwerking: Zoom de binnenzakken van de voorpanden netjes tegen aan de binnenkanten van de 

voorpanden. Neem met de rondbreinaald langs de voorpanden en achterhals steken op (ca. 13 

steken per 10 cm en deelbaar door 4 + 2) en brei 6 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Zet de 

mouwen over een breedte van 42-44-46 cm aan, met de schoudernaad in het midden. Sluit de 

mouw- en zijnaden. Knip voor de franjes draden van 20 cm lengte. Knoop de franjes op de onderste 

ribbelsteek van de panden en mouwen en op de ribbelsteek boven de patroonsteek. Gebruik per 

franje 5 draden en knoop deze dubbel aan. Naai de knopen verdeeld op het linkervoorpand, haak 

een ketting van 10 lossen en zet deze op de zelfde hoogte van de knopen op het rechtervoorpand 

vast.  

 


