
  



309 – VEST VAN MERINO SOFT * 

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 Merino Soft (606) 13–14–15 bollen, breinaalden nr. 4, haaknaald 3 ½, 

Stekenverhouding: 20 steken en 30 naalden in patroonsteek gebreid met naalden 4, is 10x10 cm. 22 

steken en 26 naalden in tricotsteek gebreid met naalden 4, is 10x10 cm. Controleer dit en gebruik 

indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Patroonsteek: 1e naald (goede kant van het werk) kantsteek,* 1 steek recht, 2 steken averecht, 

herhaal vanaf *, eindig met een kantsteek. 2e naald: alle steken averecht.  Herhaal deze 2 naalden. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht, 1 steek averecht. 

Kreeftensteek: Haak een toer van vasten in tegengestelde richting, dwz van links naar rechts zonder 

het werk te keren. 

Werkwijze: 

Rugpand: zet 102–108–114 steken op en brei in patroonsteek tot een totale hoogte van 65–66–67 

cm. Kant de middelste 36–40–44 steken af voor de hals en brei beide kanten apart verder. Kant aan 

de halskant in de volgende 2e naald nog 1x2 steken af. Kant bij 66–67–68 cm hoogte de overige 31–

32–33 steken voor de schouders af.  

Linkervoorpand: zet 72–75–78 steken op en brei in patroonsteek tot een totale hoogte van 10 cm. 

Kant de 21e en 22e steek vanaf de zijnaad af voor de zakingang en brei beide delen apart verder. Zet 

bij een totale hoogte van 20 cm de 2 steken er weer bij op en brei het in één geheel verder. Minder 

bij 37–38–39 cm voor de hals 41–43–45 x 1 steek in elke 2e naald. Maak de minderingen op de 3e en 

4e steek. Kant de 31–32–33 steken voor de schouder op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. Brei 

het tweede voorpand in spiegelbeeld. 

Mouwen: zet 54–57–60 steken op en brei in patroonsteek. Meerder na 3 cm voor de mouwwijdte 

13–14–14x in elk volgende 6e naald. Kant de steken af bij een totale hoogte van 34 cm.  

Zakken: zet 24 steken op en brei tricotsteek tot een totale hoogte van 20 cm. Kant de steken af. 

Afwerking: Neem langs de zakingang aan de middenvoorkant 27 steken op en brei 2 cm boordsteek. 

Naai de zakken aan de ingang en naai de zak dicht. Zet de uiteinden van de zak met een enkele steek 

vast aan het voorpand. Sluit de schoudernaden. Haak middenvoor en aansluitend langs de hals 1 toer 

vasten en 1 toer kreeftensteek. Zet de mouwen aan. Het midden van de mouw komt tegen de 

schoudernaad. Sluit zij– en mouwnaden. 

 

 

 

 

 



 


